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1. Voorwoord - Hart voor Stichtse Vecht 

 
In de afgelopen maanden hebben bestuur, fractie en de programmacommissie eensgezind 
en met veel ambitie gewerkt aan het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van het CDA Stichtse 
Vecht. 
 
Er is teruggeblikt en vooral vooruitgekeken. De belangrijkste vraag daarbij was: welke 
collectieve voorzieningen zijn nodig of moeten versterkt worden om onze inwoners een 
sterke en leefbare samenleving te bieden. Met andere woorden: welke voorzieningen raken 
rechtstreeks het Hart van onze samenleving. 
 
Wij hebben gekozen voor de titel ‘Hart voor Stichtse Vecht’ en daarbij hoofdthema’s 
benoemd die voor veel inwoners herkenbaar zijn en die wezenlijk bijdragen aan een vitaal 
en leefbaar Stichtse Vecht. 
 
Deze hoofdthema’s hebben wij zo concreet mogelijk uitgewerkt. De voorstellen die wij doen, 
willen wij met daadkracht en vanuit ons Hart verwezenlijken. Wij gaan voor intensieve 
politieke samenwerking, want daarbij zijn onze inwoners het meest gebaat. Een politiek 
waarbij tegenstellingen en politieke verschillen de boventoon voeren, wijzen wij af. 
 
Wij doen ons politieke werk vanuit de beginselen van het CDA: solidariteit, 
rentmeesterschap, publiekelijke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. Onze 
kernwaarden daarbij zijn: wederzijds respect, loyaliteit en betrouwbaarheid. 
 
Een bevlogen ploeg raadsleden en raadscommissieleden staat klaar om dit programma, in 
regelmatige samenspraak met onze inwoners, uit te voeren en waar te maken. Stem 
daarom 21 maart 2018 op ons CDA. Wij rekenen op u en u kunt uiteraard op ons rekenen. 
Wij gaan en staan ervoor. 
 
 
Programmacommissie CDA Stichtse Vecht: 
Hans van den Boogaard, 
Mark van Engen, 
Gera Helling, 
Jasper Iddink, 
Klaas Overbeek, 
Maarten Bootsma. 
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Hart voor Stichtse Vecht 
 
• Leefbare kernen zijn het kloppend  van onze samenleving; initiatieven van 

inwoners horen daarom ruim baan te krijgen; 
 

• Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving; wij hebben hen stikke hard nodig; 
 

• Ons   ligt bij alle inwoners. Wie extra zorg en aandacht nodig heeft, vindt bij het 
CDA een groot ; 

 

• Sport en bewegen houden ons  gezond; kunst- en cultuuruitingen verrijken de 
geest en laten de gemeente bruisen; samen zorgen zij voor een vitale gemeente; 

 

• Verkeersveilige en gezinsvriendelijke buurten in het  van onze samenleving en zo 
min mogelijk overlast van de provinciale wegen en rijkswegen die onze gemeente 
doorsnijden; 

 

• Ons  ligt bij een platteland dat leeft en beweegt; 
 

• Een gezonde en florerende lokale economie is van groot belang; familiebedrijven en 
mkb-bedrijven horen het  van onze bedrijvigheid te vormen; 

 

• Een duurzaam Stichtse Vecht heeft een hoge prioriteit; met onze voorstellen dragen 
we van e bij aan een beter klimaat voor ons nageslacht. 
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2. Terugblik – Wat hebben we voor u bereikt? 

 
Onze CDA-vertegenwoordigers in het lokaal bestuur hebben de afgelopen vier jaar 
aansprekende resultaten bereikt. Deels uiteraard in samenwerking met andere partijen, 
maar zeker ook dankzij bijzondere inspanningen van het CDA. 
 

 
 
Enkele voorbeelden: 

• Een bijzondere inspanning leverden we bij de overdracht van zorgtaken van de 
rijksoverheid naar de gemeente (transitie sociaal domein). Met name dankzij het CDA is 
de overdracht zeer vaardig en professioneel verlopen. Het CDA legde een stevige basis 
voor een goede uitvoering van de zorgtaken de komende jaren. Dankzij het CDA kon de 
gemeente met aanzienlijk minder budget de overgehevelde zorgtaken op een 
aanvaardbaar niveau houden en is extra geld vrijgemaakt voor preventie; 

• Het CDA heeft burgerparticipatie – het betrekken van dorpsraden en wijkcommissies bij 
het beleid – van een goed fundament voorzien. Wij hebben daarnaast krachtig 
uitgedragen dat elke kern een eigen centrale ontmoetingsplaats, zoals een dorpshuis of 
een verenigingsgebouw, moet hebben; 

• Mede dankzij het CDA is de aansprekende website ‘Sportpunt Stichtse Vecht’ gemaakt 
met informatie en ondersteuning voor sportverenigingen. Dit is een goede opmaat naar 
verdere krachtenbundeling tussen (en binnen) de sportverenigingen, het onderwijs en 
het sociaal domein. Verbinden en elkaar versterken dragen bij aan een vitaal Stichtse 
Vecht; 

• Het vluchtelingenvraagstuk heeft afgelopen periode ook binnen Stichtse Vecht de 
gemoederen beziggehouden. Vanuit onze christelijke overtuiging hebben wij 
vastgehouden aan het principe dat ook vluchtelingen uit oorlogsgebieden een 
volwaardige plaats in onze samenleving verdienen. In individuele en schrijnende situaties 
hebben wij de helpende hand geboden. Mede dank zij het CDA kwam er een centraal 
coördinatiepunt voor statushouders, waarmee het versnipperde ondersteunend 
vrijwilligerswerk beter wordt gestroomlijnd; 

• Onze fractie heeft zich sterk gemaakt (en daarbij resultaten geboekt) voor een grotere 
verkeersveiligheid in wijken en kernen, een betere treinverbinding tussen Utrecht en 
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Amsterdam, verbetering van de N201 tussen Vreeland en Loenersloot en de aanleg van 
de randweg om Loenen; 

• Aan gezinsvriendelijke buurten met voldoende en goed onderhouden 
speelvoorzieningen geeft het CDA hoge prioriteit. Mede dankzij de inspanningen van 
onze fractie zijn bezuinigingen op speelvoorzieningen teruggeschroefd; 

• Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor behoud van de begraafplaatsen in de kleinere 
kernen. 

 
Ook de komende jaren blijven wij alert en actief voor onze inwoners op uiteenlopende 
beleidsterreinen. Dit doen we in samenspraak met u, als inwoner. De aanpak hiervoor 
kunt u in dit programma lezen. 
 

 
  



 
7 

 

3. Hart voor Leefbare Kernen 

 
 
Betrokken inwoners 
Wij willen dorpsraden en wijkcommissies verder versterken. Burgerparticipatie is geen 
‘instrument’. Wij geloven in de kracht van de samenleving. Het moet mogelijk zijn dat 
dorpsraden, wijkcommissies en verenigingen de uitvoering van een collectieve voorziening 
van de gemeente overnemen. Dit kan gaan om verkeersmaatregelen, onderhoudstaken, 
taken op het gebied van ouderenzorg en uitwerking van gezinsvriendelijke buurten. Een 
goede balans tussen de uitbesteding en de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is 
een must. Het gaat om de ‘kunst van het loslaten’. 
 
Wat wil het CDA? 

• Met subsidie uit het leefbaarheidsbudget willen wij een proefproject doen waarbij één of 
meerdere dorpsraden of wijkcommissies meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
krijgen. 

 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Alle kernen en dorpen hebben een gebiedswethouder. Vanwege de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van college en raad willen wij de gebiedsfunctie kracht bijzetten 
door raadsleden in een duosetting met de wethouders te laten optreden. Daarnaast 
willen wij leden van dorpsraden en wijkcommissies financiële mogelijkheden bieden om 
cursussen en trainingen te volgen voor hun bestuurlijk werk; 

• We willen een ideeënmakelaar inschakelen die onze inwoners helpt hun ideeën om te 
zetten in concrete plannen en acties; 

• Onze inwoners moeten zich veilig voelen. Voldoende toezicht en adequaat handelen 
door politie en boa’s blijft een absolute noodzaak. Evenals sociale controle en signalering 
door de eigen inwoners. De periodieke informatie via de Veiligheidskrant moet zeker 
worden voortgezet. 
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4. Hart voor Vrijwilligers 

 
 
Meer ondersteuning voor onze vrijwilligers 
Vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een ander zijn het cement van onze 
samenleving. Of liever gezegd: zij zijn ons kloppend hart. Te vaak horen wij over 
vrijwilligerswerk: ’dat kunnen wij niet’ of ’daar hebben we geen tijd voor. Het CDA wil deze 
drempels wegnemen en vrijwilligerswerk, in de breedste zin, beter ondersteunen en 
faciliteren. Van jeugd- en seniorenondersteuning tot vrijwilligerswerk op het gebied van 
sport, cultuur(historie) en lokale evenementen. Want vele handen maken het 
vrijwilligerswerk lichter en minder tijdrovend. 
 
Wat wil het CDA? 
Een belangrijk middel om (potentiële) vrijwilligers specifiek te ondersteunen, is een fonds 
vrijwilligersondersteuning, ter aanvulling op het werk van de vrijwilligerscentrale. Uit dit 
fonds kunnen cursussen, trainingen, hulpmiddelen en ´coaching on the job´ betaald worden. 
Goede voorbeelden van vrijwilligersondersteuning zien we in de sport. Bijvoorbeeld EHBO-
cursussen voor sportleiders en cursussen ‘omgaan met agressie in en langs het veld’. Het 
CDA wil deze ondersteuning breder trekken dan de sport. Ook de inzet van politie- en 
brandweervrijwilligers moet ondersteund worden om te voorkomen dat hun aantal 
afneemt. 
Koester onze vrijwilligers niet alleen in woorden, maar ook in daden. 
 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Wij willen dat vrijwilligers kunnen netwerken en ervaring en kennis kunnen uitwisselen. 
Een opzet als de website Sportpunt Stichtse Vecht kan hierbij als voorbeeld dienen; 

• Vrijwilligers moeten eenvoudig een vergunning voor een evenement kunnen aanvragen; 
de regelgeving moet sterk worden versoepeld; 

• Stijgende exploitatielasten van verenigingsgebouwen mogen geen hoofdpijndossier van 
vrijwilligers worden. Om de lasten te verlagen willen wij verenigingsgebouwen vrijstellen 
van OZB; 

• Ook vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor succesvolle, reeds bestaande activiteiten 
moeten uit de subsidieruif kunnen plukken. Alleen nieuwe activiteiten subsidiëren is niet 
redelijk. Indien nodig moeten de subsidiegelden substantieel omhoog. 
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5. Hart voor Jongeren en Ouderen 

 
 
Onze jongeren 
Onze jongeren moeten veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De gemeente vervult 
een aantal wettelijke taken vanuit onder meer de Jeugdwet, de jeugdhulpverlening, 
achterstandsbeleid onderwijs en de kinderopvang. 
Tal van andere jongerenzaken worden ad hoc of van vanuit het hart opgepakt. Hiervoor 
moet een planmatige en gestructureerde aanpak komen. 
 
Wat wil het CDA? 
Taken en budgetten zijn nog te zeer verspreid en moeilijk herkenbaar. Daarom maakt het 
CDA zich sterk voor een integraal beleidsplan en voor bundeling van beschikbare budgetten. 
Het jongerenbeleid wordt dan inzichtelijker en niet-geoormerkte budgetten kunnen 
makkelijker binnen het beleidsplan worden uitgeruild. Dit integraal beleidsplan omvat naast 
de wettelijke taken, ook plannen en ambities die de jongeren direct aangaan en die in de 
afgelopen jaren regelmatig op de politieke agenda stonden. 
Ook willen wij dat jongeren een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij door middel 
van een maatschappelijke diensttijd. 
 
Naast een integraal beleidsplan willen we een Jongereninformatiepunt (JIP) opzetten voor 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over werk, 
onderwijs, drugs, geld, wonen, gezondheid, echtscheidingsproblemen, seks, alcohol of vrije 
tijd. Het JIP geeft hen informatie en advies en verwijst waar nodig door naar een andere 
instantie. 
Verder wil het CDA dat de gemeente zich, samen met de woningcorporaties, maximaal 
inspant om ouders na hun scheiding binnen de actieradius van de kinderen te (laten) 
(her)huisvesten. 
 
Wat wil het CDA nog meer? 
In willekeurige volgorde van belangrijkheid kunnen de volgende (buitenwettelijke) 
onderwerpen in het beleidsplan Jongeren aan de orde komen: 
 

• Extra zorg voor gezinsvriendelijke buurten 
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn. 
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving; kinderen moeten veilig en 
als vanzelfsprekend kunnen buitenspelen. Dit legt de basis voor beweging en 
ontmoeting, van jong tot oud. De gemeente kan hierin faciliteren door herinrichting van 
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de openbare ruimte: speelplaatsen met uitdagende en gevarieerde speeltoestellen, 
schoolpleinen, sportveldjes inclusief Cruyff Courts, veilige routes en oversteekplaatsen. 
Ook strenge handhaving van verkeersovertredingen en meer ‘blauw’ op straat helpt. 

• Onderwijs 
Scholen en schoolgebouwen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. 
Verouderde schoolgebouwen, zoals de ruim 40 jaar oude gebouwen in Maarssenbroek, 
moeten gemoderniseerd en vernieuwd worden, zodat er eigentijds onderwijs gegeven 
kan worden. 

• Ideeën en wensen van onze jeugd 
Vooral voor onze oudere jeugd zijn er te weinig faciliteiten. Het CDA wil dat de gemeente 
met de oudere jeugd in gesprek blijft over hun wensen en de wederzijdse 
verwachtingen. 

• Voorlichtingsprogramma’s op de scholen voortzetten 
Op de scholen in Stichtse Vecht worden steeds vaker informatieve lessen gegeven met 
specifieke thema’s, zoals drugsgebruik, pesten, alcoholgebruik en duurzaamheid. Het 
CDA pleit ervoor dat dit wordt voortgezet, zo nodig met hulp van de gemeente. 

• Rookvrij 
Het CDA wil dat de gemeente met een plan van aanpak komt om plekken waar veel 
jongeren en kinderen zijn, zoals scholen, kinderboerderijen, sportvelden en speeltuinen, 
geheel rookvrij te maken. Daartoe moet de gemeente in gesprek gaan met gebruikers en 
exploitanten. 

• Jongerenhuisvesting 
Er is veel behoefte aan betaalbare woonruimte voor onze jongeren van 18 tot 27 jaar. 
Het CDA Stichtse Vecht wil dat deze jongeren uitzicht op woonruimte hebben. Daartoe 
moet de doorstroom van goedkopere naar duurdere woningen krachtig worden 
gestimuleerd. Extra woningen voor jongeren moeten beschikbaar komen door de bouw 
van goedkope woningen en de verbouw van bedrijfspanden. 

• Werkgelegenheid voor onze jongeren 
Het CDA wil jongeren, met name degenen in een achterstandsituatie, aan het werk 
helpen. Een stageplaats bij een van de gevestigde bedrijven in Stichtse Vecht kan een 
goede opmaat naar betaald werk zijn. Hiervoor is naar onze mening een directer en 
frequenter contact met de ondernemers- en winkeliersverenigingen een absolute must. 
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Onze ouderen  
 

 
 
Het aantal zestigplussers in Stichtse Vecht groeit snel. Mensen boven de 60 wonen, leven, 
reizen, maken contact en bieden of ontvangen zorg. Met veel senioren in onze gemeente 
gaat het goed. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de samenleving. Als lokale consument, 
maar nog meer als ouder, grootouder, vrijwilliger, mantelzorger en als een luisterend oor 
met levenservaring. Het CDA Stichtse Vecht weet echter ook dat eenzaamheid in deze 
leeftijdsgroep hard kan toeslaan en dat het, door regeltjes en door gebrek aan menselijk 
contact in bureaucratische organisaties, soms moeilijk is om in de gezondheidszorg de weg 
te vinden.  
 
Wat wil het CDA?  

• Een duidelijke aanpak van eenzaamheid 
Eenzaamheidsbestrijding is een speerpunt voor het CDA. Eenzaamheid moet besproken 
worden tijdens het keukentafelgesprek. 

• Zorg en aandacht voor ouderen is een taak van ons allemaal 
Het CDA wil bestaande maatschappelijke en sociale verbanden versterken. Belangrijk 
voor ouderen is liefdevolle en waardevolle zorg en aandacht. Die kan veelal op kleine 
schaal georganiseerd worden. Enerzijds moeten ouderen gestimuleerd worden om zelf 
op zoek te gaan naar sociale contacten. Hiervoor is een rijk en gevarieerd aanbod van 
activiteiten nodig, waarbij de gemeente faciliteert in de benodigde ruimtes. Anderzijds 
moeten mensen die dreigen te vereenzamen, regelmatig bezocht worden.  
Voor ouderen moet te allen tijde voldoende aandacht zijn, ook voor gesprekken rond 
levensvragen en zingeving. Het CDA wil dat Stichting Welzijn Stichtse Vecht informatie 
verstrekt aan zestigplussers over de mogelijkheid van vrijwilligerswerk en over het 
activiteitenaanbod. Dit, in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties. 

 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Goede zorg voor mensen die ziek zijn of met een beperking leven 
Wij willen de zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren. Professionele en 
vrijwillige zorg, inclusief de ondersteuning hiervan, moeten goed op elkaar aansluiten, 
met elkaar communiceren en de cliënt een goed beeld geven van de mogelijkheden. 
Innovatieve ontwikkelingen kunnen daarbij helpen. Het CDA ondersteunt lokale en 
regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen en kerken met elkaar alledaagse 
zorg voor ouderen en zieken organiseren. 
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• Behoud van de ouderenconsulent en investering in vrijwillige zorgconsulenten 
Ouderenconsulenten en vrijwillige zorgconsulenten hebben contact met ouderen 
en helpen hen met praktische informatie over zorgaanbieders. De gemeente 
ondersteunt hen daarbij. Dit moet zo blijven.  

• Mensen in staat stellen langer zelfstandig te wonen 
In Stichtse Vecht bestaat een tekort aan gelijkvloerse levensloopbestendige woningen. 
Door aan de bouw van deze woningen prioriteit te geven, kunnen ouderen en mensen 
met beperkingen langer zelfstandig wonen. De bouw van deze woningen dient een 
dubbel doel, want de woningen dragen ook bij aan de doorstroom vanuit 
eengezinswoningen. Wij zijn voor stimulatie van innovatieve woonvormen. 

• Voldoende ondersteuning voor mantelzorgers 
Mantelzorgers moeten voldoende ondersteuning krijgen om hun taak te kunnen 
volhouden. Het CDA wil dat mantelzorgers of ouderenadviseurs betrokken worden bij 
het keukentafelgesprek en dat zij als ervaringsdeskundige een rol hebben bij het 
opstellen van beleid. Wij pleiten daarnaast voor tijdelijke mantelzorgunits naast de 
woning van de zorgbehoevende. Wat het CDA betreft helpt de gemeente 
mantelzorgers met individuele coaching en training en met professionele ondersteuning. 
Jonge, en daardoor soms minder ervaren, mantelzorgers verdienen in dit 
kader specifieke aandacht. De buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de zorg 
die iemand nodig heeft, rekening houden met de draagkracht van de mantelzorger.  

• Een veilige omgeving voor voetgangers 
Straten en trottoirs moeten toegankelijk en zonder onnodige drempels en obstakels 
ingericht worden. Daarbij mag ook een markering voor veilig oversteken voor 
slechtzienden en doven niet ontbreken.  

• Ontmoeten van jong en oud 

Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten tijdens maatschappelijke stages, waarbij jongeren 
ouderen helpen met bijvoorbeeld computervaardigheden en omgaan met de mobiele 
telefoon. 

• Blijvende aandacht voor de groeiende groep dementerenden 
De vrije tijd van mantelzorgers van met name dementerende ouderen is een schaars 
goed. Het CDA wil dat er meer zogeheten respijtonderkomens komen, ofwel: tijdelijke 
verzorgingsplekken, waardoor mantelzorgers op vakantie kunnen. De gemeente moet 
hierin samen met de zorginstellingen, die voor de uitvoering staan, tot oplossingen 
komen. 
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6. Hart voor Sport en Cultuur 

 
 
Meer hart voor sport, bewegen, kunst en cultuur 
De afgelopen jaren is noodgedwongen veel bezuinigd op kunst en cultuur. Dit, terwijl kunst 
en cultuur essentieel zijn voor een bruisend, gezond en vitaal Stichtse Vecht. Ook op de 
sport is fors bezuinigd. Hierop is inmiddels een inhaalslag gemaakt. Sport en cultuur staan 
niet op zichzelf. Zij verbinden inwoners, leggen belangrijke verbindingen met het onderwijs 
en het sociaal domein en leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en dorpen. 
 
Wat wil het CDA? 
Het financieel meerjarenperspectief vanaf 2018 laat een gunstige ontwikkeling zien. In de 
sectoren sport, kunst en cultuur kan – en moet, vinden wij – daarom extra geïnvesteerd 
worden. Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, is een 
stimulerings- en ontwikkelingsfonds in de gemeente nodig. 
 
Wat wil het CDA nog meer? 
 
Sport 

• De gemeente moet financieel meer bijdragen aan een adequaat onderhoudsniveau van 
sportaccommodaties en verenigingsgebouwen. Eventuele privatisering van 
buitensportaccommodaties is alleen verantwoord als hiervoor de juiste bedragen, 
conform de richtlijnen van de betreffende sportbond, beschikbaar komen. Achterstallig 
onderhoud moet zo snel mogelijk worden weggenomen; 

• Bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden is gebruik van rubbergranulaat uit den 
boze. De meerkosten van ander materiaal moeten voor rekening van de gemeente 
komen; 

• Sportaccommodaties moeten optimaal gebruikt worden, ook overdag. Het is aan de 
gemeente om het multidisciplinair gebruik ervan meer te activeren en faciliteren. Het 
CDA wil dat de sportaccommodaties toegankelijk zijn voor de buurt, zodat, naast de 
eigen leden, ook buurtbewoners (vooral senioren) er kunnen bewegen en sporten. Dit, 
onder begeleiding van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Ook wil het 
CDA een betere aansluiting met het onderwijs en het sociaal domein (schoolsport en 
ouderensport); 

• Centraal gelegen sportkantines en verenigingsgebouwen kunnen ook voor 
cultuuruitingen als dans, muziek en toneel worden gebruikt; 
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• Het gemeentelijk Sportpunt Stichtse Vecht moet zich nóg nadrukkelijker profileren als 
stimulator van verenigingssamenwerking, gezond sporten en bewegen, efficiënt en 
duurzaam gebruik van sportaccommodaties en het ondersteunen van minder vitale 
verenigingen; 

• Niet alleen de gebruikers van sportpark Daalseweide, maar alle sportverenigingen in 
Stichtse Vecht moeten kunnen profiteren van de opbrengst van de woningbouw op dit 
terrein. Hiervoor moet een bestemmingsreserve of een sportstimuleringsfonds komen. 

 
Kunst en Cultuur 

• In het verlengde van de Cultuurnota 2017 vervult de gemeente een inspirerende en 
ondersteunende rol voor een breed en gevarieerd aanbod van cultuuractiviteiten. 
Daarbij adviseert een nog op te richten Cultuurraad, naar voorbeeld van de Sportraad. 
Het budget voor cultuur moet substantieel omhoog; 

• Kunstuitingen in de meest brede zin, zoals podiumkunsten, musea, muziek, dans en zang, 
zijn een verbindende kracht tussen mensen van alle leeftijden en houden onze gemeente 
vitaal. Dit moeten we niet alleen koesteren, maar ook stimuleren, faciliteren en via 
financieel ondersteunen. De gemeente kan faciliteren bij het vinden van ruimtes voor 
kunstuitingen tegen een redelijk tarief; 

• Buitenplaatsen, forten en kerken in de gemeente, moeten toegankelijk zijn voor een 
breed publiek. Het gaat hier immers om monumenten die een belangrijk onderdeel van 
ons cultureel erfgoed zijn en die vaak kunstuitingen in zich bergen. De gemeente moet 
hierin een stimulerende rol pakken en over de (ruimere) openstelling van de 
monumenten in overleg treden met de eigenaren. De Historische Kringen zijn in dit kader 
klankbord en adviesorgaan voor de gemeente; 

• Ons cultureel erfgoed is waardevol, zeker ook als het gaat om beeldbepalende 
kerkgebouwen en de verschillende vormen van immaterieel erfgoed, bijvoorbeeld 
herdenkingen en lezingen over personen en/of gebeurtenissen. Wij willen komende 
periode de discussie voeren over hoe we met leegstaande of in de nabije toekomst 
leegkomende kerken omgaan. 
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7. Hart voor Veilig Verkeer en Kwalitatief Vervoer 

 
 
Verkeersdruk, geluidhinder, luchtkwaliteit 
 
Wat wil het CDA? 

Het CDA maakt zich zorgen over de toenemende verkeersdruk in en rond onze gemeente. 
Wij pleiten ervoor dat het (inter)regionaal verkeer zo snel mogelijk via de N201 en N230 
(Zuilense Ring) naar de rijkswegen A2 en A27 wordt afgewikkeld. Dan zijn de lokale 
ontsluitingswegen (N402/Straatweg en het Zandpad) ook echt alleen voor gebruik door ons 
lokaal verkeer. Nu de 130 km-grens op de A2 niet meer te keren is en de N230 wordt 
opgewaardeerd, moeten de gevolgen voor de leefbaarheid van de aangrenzende 
woonwijken streng bewaakt worden. Het gaat om de Maarssense wijken Bloemstede, 
Boomstede, Zandweg-Oostwaard, OpBuuren, Molenpolder en het gebied 
Herenweg/Gageldijk. De gemeente moet bij het rijk en/of de provincie aandringen op 
passende maatregelen om te voldoen aan de normen voor geluidsoverlast, luchtvervuiling 
en verkeersveiligheid. Denk aan stil asfalt en innovatieve aanpassing van geluidswallen. 
 
Wat wil het CDA nog meer? 

• In veel woonwijken met 30 km-zones wordt te vaak nog te hard gereden. De gemeente 
moet langzaam rijden afdwingen met creatieve oplossingen en/of fysieke maatregelen. 
Dorpsraden en wijkcommissies kunnen een signalerende rol vervullen; 

• Wij willen dat de vrij liggende fietspadenstructuur in Maarssenbroek nog eens op 
veiligheid wordt getoetst. Dit, omdat het langzaam verkeer in aantal is toegenomen met 
bovendien een grotere diversiteit: schoolgaande kinderen, e-bikes, bakfietsen, 
snorfietsen en scootmobielen. Waar nodig en waar mogelijk moeten bij de periodieke 
onderhoudswerkzaamheden aanpassingen worden gedaan. Denk aan verbreding van de 
fietspaden en aan belijning in verband met tegemoetkomend verkeer;  

• Het CDA wil het fietsbeleid een extra impuls geven: meer vrij liggende fietspaden, 
waaronder het doortrekken van het fietspad langs de N402 naar Loenen, en meer 
aaneengesloten fietsverbindingen tussen de Groene Hartgemeenten en het Vechtgebied. 
Kort gezegd willen we samen met buurgemeenten een soort regionaal 
’fietssnelwegennet’ verwezenlijken; 

• In samenspraak met de provincie als concessieverlener moet de gemeente aandringen 
op een goed openbaar vervoer in ons landelijke gebied; volwaardige bereikbaarheid blijft 
ons uitgangspunt; 

 



 
16 

• De gemeente moet het overleg met de luchthaven Schiphol met kracht voortzetten om 
de overlast voor onze inwoners tot een minimum te beperken; 

• De aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen bij woningen moet goedkoper worden, 
ofwel: het tarief moet gelijkgetrokken worden met tarieven van omringende gemeenten. 
Daarbij moeten de voorschriften voor de afmetingen en de bereikbaarheid van 
invalidenparkeerplaatsen, zoals op- en afritten, juist gehanteerd worden.  
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8. Hart voor een goede ordening van onze ruimte, 
waaronder een Vitaal Platteland 

 
 
Een vitaal platteland in Stichtse Vecht 
Bij een vitaal platteland praten we enerzijds over vitale landbouw en anderzijds over een 
evenwichtige samenhang tussen landbouw en flora en fauna, natuur, milieu en recreatie.  
Volgens de provincie is vitale landbouw een sector die in staat is om duurzaam voort te 
bestaan. De agrarische ondernemers maken daarvoor keuzes die variëren van verdere groei 
tot een omslag naar biologisch en/of natuurvriendelijk en nieuwe verdienmodellen. 
Om tot een vitaal platteland te komen en om de beleving van wat ‘leeft en beweegt’ verder 
te ontwikkelen, heeft het CDA een aantal uitgangspunten geformuleerd. 
Deze moeten naar onze mening een prominente plaats krijgen in een raadsbreed gedragen 
allesomvattend beleidsplan ’Vitaal Platteland Stichtse Vecht’, waarop gestuurd en 
geprioriteerd wordt. Op dit moment sluit het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, 
natuur, recreatie en agrarische bedrijfsvoering niet op elkaar aan.  
 
Wat wil het CDA?  

• Het CDA streeft naar ’dieren in de wei’: het vee is 120 dagen per jaar buiten gedurende 6 
uur per dag. Het CDA is niet alleen voorstander van verduurzaming van het 
boerenbedrijf, maar ook van zonnepanelen op de daken van (boeren)bedrijven, waarbij 
de overcapaciteit van energie door inwoners uit de kern kan worden afgenomen. 
Regelgeving om dit mogelijk te maken moet zo nodig worden geactualiseerd; 

• Ook de buitengebieden moeten zich kunnen bedienen van supersnel internet. 

 
 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Het CDA stimuleert nevenactiviteiten of andere verdienmodellen zoals kinderopvang, 
bed and breakfasts, zorgboerderijen, kaasmakerijen, boerengolf en vergaderfaciliteiten. 
Regulering van de nevenactiviteiten is nodig om te voorkomen dat ons vitaal platteland 
het karakter krijgt van een uitgedijd vercommercialiseerd platteland; 
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• Om de bedrijfsvoering en bereikbaarheid zo efficiënt mogelijk te houden, pleiten wij voor 
een aaneengesloten agrarisch grondgebruik. Van dwarsdoorsnijdingen ten behoeve van 
natuurstroken en landbouwwegen ondervinden onze agrariërs te veel hinder; 

• Het CDA pleit voor open zichtlijnen naar het landschap vanaf de rivier de Vecht. Veel 
bebossing langs de Vecht verstoort een mooie zichtlijn; 

• Onze inwoners moeten meer kunnen genieten van onze polders waar flora en fauna 
prachtig samenkomen; wij willen meer wandel- en fietspaden in deze gebieden; 

• Het CDA wil een, door de gemeente te faciliteren, onderzoek naar grondruil en de 
invloed ervan op de hoeveelheid landbouwverkeer langs en over de Vecht. 
Landbouwverkeer is met name in het centrum van Breukelen een probleem. Dat er geen 
tweede Vechtbrug in deze kern komt, versterkt de noodzaak van onderzoek naar andere 
oplossingen; 

• Er moet meer gehandhaafd worden op regels en vergunningen op het gebied van 
ruimtelijke ordening;      

• Wij willen een brede politiek-maatschappelijke discussie voeren over incidenteel en 
kleinschalig bouwen buiten de zogeheten rode contouren (= begrenzing bebouwd 
gebied) bouwen. Dit mede doordat er te weinig levensbestendige woningen, 
jongerenhuisvesting en doorstroming vanuit de sociale woningbouw is; 

• Het CDA wil dat woningen in de kleine kernen eerst aan de eigen inwoners worden 
aangeboden; 

• Vanwege de toenemende recreatie in onze gemeente moeten meer aantrekkelijke fiets- 
en wandelpaden worden gerealiseerd. Evenals een ruimere openstelling van onze 
buitenplaatsen nu hiervoor subsidie van de provincie mogelijk is. 
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 9. Hart voor Bedrijvigheid 
 

 
 

Iedereen aan het werk 
Iedereen doet mee en iedereen mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning 
krijgen. Het CDA zet zich in voor betaald werk voor wie kan en wil werken. Werk is belangrijk 
voor een inkomen, de eigen ontwikkeling en voor sociale contacten. Wie niet werkt, kan op 
andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. 
Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het CDA kiest vanuit 
zijn uitgangspunt van rentmeesterschap voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, 
waarbij het bedrijf bijdraagt aan kansen voor mensen en aan duurzame productie. Voor het 
CDA zijn familiebedrijven en mkb-bedrijven de motoren van de samenleving. 
Al maken lokale ondernemers zelf de belangrijkste keuzes, de gemeente Stichtse Vecht kan 
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven 
ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig 
vergunningenbeleid te voeren. 
Door het uiteenvallen van PAUW Bedrijven staat Stichtse Vecht voor een grote opgave als 
het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om voor hen werkgelegenheid te 
creëren is samenwerking met werkgevers, het UWV, onderwijs, Wsw-bedrijven en 
particuliere organisaties zoals uitzendbureaus van belang. 
 
Wat wil het CDA? 
 Ondernemersperspectief 

• Initiatieven van lokale ondernemers voor het opzetten van een ondernemersfonds of 

een bedrijveninvesteringszone ondersteunen wij van harte. Binnen 

bedrijveninvesteringszones liggen kansen om nieuwe, reguliere banen te scheppen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die willen wij samen met lokale 

bedrijven benutten. 

• Wij pleiten voor een regelmatig terugkerende markt waar typische streekproducten 

worden getoond en verkocht. Dit ter promotie van onze gespecialiseerde kleine 

ondernemers in de hoofdzakelijk biologisch-dynamische landbouw; 

• Voor werkgevers en werknemers moet er één servicepunt Werk komen: slechts één 

instantie, die namens de gemeente, het Wsw-bedrijf en waar mogelijk het UWV, 

werkgevers benadert met concrete mogelijkheden voor plaatsing. 
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Wat wil het CDA nog meer? 

• Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen en overheidspanden wil het CDA gebruiken 

om startende en kleine ondernemers in te huisvesten; 

• Regelingen als loonkostensubsidie of loondispensatie, waarop werkgevers een 

beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst 

nemen, moeten worden vereenvoudigd. 

 
 
 
Wat wil het CDA? 
 Werkzoekendenperspectief 

• Wij ondersteunen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen. Wanneer 
iemand tijdelijk een parttimebaan vindt, kan de gemeente zijn inkomen aanvullen tot 
bijstandsniveau. Iemand verliest dan niet meteen zijn uitkering en daarmee zijn 
inkomenszekerheid en hoeft de uitkering niet weer opnieuw aan te vragen. 
Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan. De duur van een dergelijke 
regeling is daarom altijd beperkt.  
 

Wat wil het CDA nog meer?  

• Het CDA wil bijstandsgerechtigden blijven stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, 

omdat dit hun stap naar betaald werk kleiner maakt; 

• De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om het aanbieden 

van werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen en proefplaatsingen 

met behoud van uitkering. 
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10. Hart voor Duurzaamheid 

 
 
Wat wil het CDA? 
 
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel: goed 

‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid. Het CDA wil 

aansluiten bij initiatieven op gebied van duurzaamheid van bewoners, instellingen en 

ondernemers, en hen de ruimte bieden bij de uitvoering ervan. Door de 

verantwoordelijkheid en uitvoering in de lokale samenleving te leggen, komt er energie bij 

mensen los. 

 

Wat wil het CDA?   

• Het CDA gaat en staat voor een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, dat kracht en 

slagvaardigheid uitstraalt. Niet alleen denken, maar vooral doen, met optimale 

benutting van rijkssubsidies en Europese financiële bronnen; 

• Wij willen het ontstaan van een lokale energiecoöperatie, zoals een vereniging voor 

collectief bezit van zonnecollectoren, stimuleren; 

• Om duurzame projecten mogelijk te maken moet de wet- en regelgeving versoepeld 

worden; 

• Bij nieuwbouw willen wij duurzaam bouwen: duurzame energieprojecten opnemen in 

bestemmingsplannen, nul-op-de-meterwoningen en afschaffen bouwleges bij duurzame 

investeringen. In samenwerking met woningbouwcoöperaties kunnen bestaande sociale 

huurwoningen en scholen energiezuiniger worden gemaakt. 

Wat wil het CDA nog meer? 

• Het CDA wil alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam 

isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een 

van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wij willen 

binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, 

zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de 

bepalingen van de Wet milieubeheer; 
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• Wij willen dat de gemeente in de overeenkomst met de inzamelaar streeft naar zo veel 

mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom wordt bij voorkeur gebruikt om 

energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 

3) recycling; 

• In de discussie over afvalstations pleiten we voor een milieustraat op een voor alle 

inwoners goed bereikbare plek met zeer ruime openingstijden. Daarnaast kiest het CDA 

voor een servicegericht ophaalsysteem (het omgekeerd ophalen) om zoveel mogelijk 

recyclebare grondstoffen in de bijbehorende materiaalketen te brengen; 

• Wij willen mensen enthousiast maken om hun tuin te ‘vergroenen’, mede om daarmee 

de waterafvoer te verbeteren; 

• De gemeente moet ervoor zorgen dat het water waarvoor zij verantwoordelijk is, 

schoon is. De gemeente stimuleert biodiversiteit door natuurvriendelijke oevers aan te 

leggen; 

• Het CDA pleit daarnaast voor het zoveel mogelijk afkoppelen van de hemelwaterafvoer 

van het rioleringssysteem. 

 

 
 


