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Ieder dorp telt, keuzes voor een betere
Utrechtse Heuvelrug
Het CDA staat voor de waarde en waardigheid van
ieder mens. Hierbij kijken we vooruit naar een periode na Corona. Wat wij kunnen doen om ervoor te
zorgen dat er betaalbare woningen komen, terwijl
we tegelijkertijd onze prachtige omgeving waarin
we leven koesteren en beschermen. Hoe bouwen
we meer betaalbare woningen voor jong en oud,
en beschermen en versterken we onze prachtige
natuurgebieden zoals het Nationaal Park en het
Krommerijn-gebied? Hoe kunnen we de lokale economie in de dorpen stimuleren en ondernemers de
juiste ondersteuning bieden? Hoe houden we onze
wegen op orde en veilig?
2

utrechtse heuvelrug
ieder dorp telt

Het CDA ziet voor zichzelf een belangrijke taak in
het ontwikkelen en stimuleren van lange termijn
oplossingen op de Heuvelrug, en geen ‘doekjes voor
het bloeden’. Daarmee geven we inhoud aan ons
sociale karakter als middenpartij en sturen we op
duurzame oplossingen om de Utrechtse Heuvelrug
door te kunnen geven aan de volgende generaties.
Het CDA wil dat woningen betaalbaar worden voor
de starters, zodat het mogelijk wordt voor jongeren
om hier te blijven wonen. Ook geven we een haalbare en gezamenlijke bijdrage aan de klimaatmaatregelen die nu zo dringend nodig zijn.

Het CDA is een betrokken en lokaal gewortelde
partij met zicht op de belangen in ieder dorp, die
de verschillende kanten van de omgeving en de
mens omarmt en wil versterken. Het CDA bedrijft
politiek vanuit een op waarden gebaseerd mensen wereldbeeld in een open en transparante bestuurscultuur. Samenwerking en een respectvolle
discussie staan voorop en het CDA wijst polariserende stromingen af.

“In de afgelopen
jaren heeft het CDA
zich met volle
overtuiging
ingezet…”
In de afgelopen jaren heeft het CDA zich met volle
overtuiging ingezet voor het bieden van goede
zorg en ondersteuning van inwoners die dat nodig
hadden, voor het versterken van het onderwijs voor
kinderen met een leerachterstand, voor betaalbare
woningbouw, het behoud van maatschappelijke
voorzieningen en het versterken van de groene omgeving waarin wij leven en de natuur. Het CDA wil
de komende jaren verder werken aan leefbare en
vitale dorpen, waar zorg voor elkaar en de omgeving hoog in het vaandel staan. Waar noodzakelijke voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn.
De CDA speerpunten voor de Utrechtse Heuvelrug
zijn in het kort:
a) P. #4
Duurzame en groene gemeente;
b) P. #6
Goede voorzieningen in ieder dorp;
c) P. #8
Zorg voor elkaar;
d) P. #10
Ruimte voor ondernemerschap en
werkgelegenheid;
e) P. #12
Betaalbare woningen;
f) P. #14
Schone, leefbare, veilige straten en
wijken;
g) P. #16
Gezonde ﬁnanciën.
In dit Verkiezingsprogramma lichten wij onze
Speerpunten nader toe, waarbij wij telkens een zo
concreet mogelijke richting geven aan onze oplossingen voor de 7 dorpen voor het heden en de toekomst. Wat vandaag kan, moet vandaag worden
opgelost.
Als u zich daarin kan vinden, stem dan op een van
onze CDA-Raadsleden, die ook indien als u dat
wenst graag met u in gesprek gaan om nadere
toelichting te geven over ons programma.
Als u het liever online wil lezen, ga dan naar:
https://www.cda.nl/utrecht/utrechtse-heuvelrug/
standpunten/themas
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A) Duurzame en
groene gemeente
Het CDA staat voor een gemeente die
we op een goede manier door kunnen
geven aan toekomstige generaties. Dit
betekent dat investeren in duurzaamheid een belangrijke belofte is.

DUURZAME EN GROENE GEMEENTE

“Het CDA wil krachtig inzetten op het
stimuleren van de biodiversiteit passend
bij de eigenheid van onze natuur”
Foto: Dwarsweg, Overberg
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1.

duurzame energie opwekking

Het CDA ziet gezien de ontwikkelingen in ons
wereldwijde klimaat de noodzaak van zowel energiebesparing maar ook van een energietransitie
naar duurzame energie. Onze gemeente dient haar
bijdrage te leveren. Met het oog op de eigenheid
van onze gemeente wil het CDA daarbij inzetten
op zonne-energie, waterkracht en vernieuwende
technieken zoals de ultradiepe geothermie (warmte
wisseling diep in de grond). Een gezond bos en verdere aanplant van bos zorgen ook voor het afvangen van de CO2 uitstoot. Het aanleggen van zonneparken is volgens het CDA pas aan de orde als de
mogelijkheden voor zonnepanelen op bestaande
daken onvoldoende zijn.
In onze gemeente is geen geschikte plek voor windmolens/windturbines.
Postcoderoos-projecten en energiecoöperaties
tussen bedrijven en burgers worden gestimuleerd.
Onder andere door een gezamenlijke inspanning
te doen om voldoende geschikte grote daken en
terreinen voor de opwekking van zonne-energie te
vinden. Het CDA wil ‘zon op bedrijfsdaken’ maximaal stimuleren.

2.

duurzame maatregelen

De gemeente ondersteunt de burgers en bedrijven
in het nemen van maatregelen gericht op verduurzaming. Met name maatregelen gericht op energiebesparing van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dorpsvoorzieningen krijgen daarbij de
aandacht.
De gemeente initieert en stimuleert gezamenlijke
inkoopcombinaties met betrekking tot het verduurzamingsbeleid.
Het CDA wil verder via een lokaal klimaatakkoord
een maatschappelijk contract sluiten waarbij overheid, bedrijven en burgers zich vastleggen op een
gezamenlijke inspanning om een werkend klimaatbeleid te voeren.

3.

duurzame mobiliteit

We willen dat er werk wordt gemaakt van duurzaam verkeer dat veilig, comfortabel en minder
belastend is voor het milieu. Het CDA is van mening
dat de fiets in principe voorrang heeft op de auto.
Daarom is het CDA vóór een fietssnelweg tussen
Wageningen en Utrecht.

De gemeente stimuleert dat vervoersmaatschappijen, actief in onze gemeente, als ook het eigen
wagenpark in onze gemeente, overgaan op elektrische aandrijving of via waterstof. Verder wordt
het aantal elektrische laadpalen flink uitgebreid en
wordt er bekeken of er een waterstofgas/tankstation in onze gemeente kan komen.

4.

recycling afval

5.

landschap

We willen mensen aanmoedigen om materialen
en afval opnieuw te gebruiken. Op basis van een
evaluatie wordt gekeken naar de mogelijkheden
de toegang tot de milieustraat te optimaliseren.
Het ophalen van afval wordt goed afgestemd op
de werkelijke behoefte. Het CDA wil niet dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de afvaltarieven.

Het landschap in onze buitengebieden draagt bij
aan het welzijn van mens en dier. Voor het CDA
moeten alle aanpassingen en onderhoud in het
landschap zorgvuldig worden overwogen. Dit geldt
ook voor de opwekking van duurzame energie. We
moeten zuinig zijn op onze mooie omgeving.
Het CDA vindt het belangrijk om ervoor te zorgen
dat de verschillende soorten planten en dieren in
onze omgeving in aantal kunnen blijven groeien.
Hierbij wordt ingezet op ecologisch bermbeheer,
beperken van plastic gebruik, etc.
De gezondheid van onze bossen en heide is van
groot belang voor zowel de natuur als voor het vastleggen van CO2. Het CDA wil een plan van aanpak
voor een gezond bos waarin aangegeven wordt
hoe we verdroging kunnen voorkomen.
Het CDA wil een plan waarmee actief binnendringende planten (zoals de Japanse duizendknoop) en
binnendringende insecten (prosessierups) worden
voorkomen.

6.

agrarische bedrijvenschap

Bedrijven met een grote uitstoot van stank, stikstof, fijnstof en andere voor de mens en de natuur
schadelijke stoffen horen niet thuis op de grens
van de bebouwde kom (kernrandzones) van onze
dorpen. Het CDA vindt dat de gemeente daarvoor
geen vergunningen meer mag verlenen, maar wel
moet helpen, indien mogelijk, met het vinden van
oplossingen.

7.

fairtrade
gemeente

We willen een Fairtrade (eerlijke economie)
Gemeente blijven.
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B) Goede
voorzieningen in
ieder dorp
De eigenheid van ieder dorp is een
belangrijk punt voor het CDA. Leefbaarheid van de woonomgeving is van
onmisbaar belang om tot een geliefde
plaats van wonen, recreëren en werken te komen. Het CDA wil ieder dorp
verlevendigen door de centrumfunctie
in het dorp te versterken zonder daarbij het dorpse karakter te verliezen.
Concreet betekent dit het volgende:

1.

Toegankelijke
(dorps)voorzieningen

Het CDA wil werk blijven maken van goede en toegankelijke (dorps)voorzieningen, dichtbij mensen,
voor zorg en welzijn zoals buurthuizen, inloopgelegenheden, bibliotheken, medische voorzieningen
en andere voorzieningen waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, voor zowel jongeren als ouderen. Ieder dorp zou een Dorpskern moeten hebben,
waar het goed samenkomen is, waar gegeten en
gewinkeld kan worden en waar het mogelijk is om
samen te genieten in parken en groenvoorzieningen. We willen een hart voor Maarsbergen, met
een plein voor ontmoeting, en de Centrumvisie voor
Driebergen moet uitgewerkt worden. Het CDA kiest
ervoor dat ieder dorp een eigen budget krijgt voor
leefbaarheid, waarmee bewoners een rol kunnen
spelen voor het verbeteren van de voorzieningen
in het dorp. Inwoners van het dorp kunnen gebruik
maken van dit geld via belangenverenigingen. De
gemeente moet zich hierbij open, dienstbaar en
ondersteunend opstellen.

2.

Helderheid bij
participatietrajecten

We zijn er een groot voorstander van dat alle
burgers mee kunnen doen. Er moet meer gebruik
gemaakt worden van de denk- en daadkracht
van onze inwoners. Onder andere door energie te
stoppen in nieuwe manieren om mee te kunnen
doen, zoals samen met inwoners plannen ontwikkelen. Dit noemen wij “right to challenge”, (inwoners
mogen zelf een initiatief/plan indienen). Meedoen is
vooral belangrijk bij het samen maken van plannen hoe we het in de toekomst willen gaan doen.
Dit wordt door het CDA gezien als een belangrijk
punt onder alle keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. Het CDA blijft de komende
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jaren vaak en intensief in gesprek met inwoners
over hoe de gemeente er in de toekomst uit zou
moeten zien.

3.

Verenigingen en clubs

4.

Dorpshuizen

5.

Onderwijs

6.

Sportvoorzieningen

Het belang van verenigingen en de vrijwilligers die
zich inzetten voor onze samenleving is groot. Het
CDA vindt het belangrijk dat al onze inwoners zich
kunnen ontwikkelen via sport, onderwijs, muziek,
toneel, religieuze instellingen of andere culturele
activiteiten. Van sportclub tot harmonie en van
historische vereniging tot Rotary, van bloemencorso
tot avondvierdaagse en Koningsdag, alles draagt
bij aan een leefbare gemeenschap. Ter ondersteuning stelt het CDA voor de activiteitensubsidie om
te zetten naar een structurele exploitatiesubsidie,
waardoor verenigingen meer zekerheid en minder
administratieve regels ervaren.

Het CDA koestert sociale en culturele ontmoetingsplekken zoals De Twee Marken, De Binder, het
Cultuurhuis en de Allemanswaard. Het CDA streeft
naar een ontmoetingsplek in ieder dorp en wil
daar subsidie voor verlenen. Bekeken wordt hoe de
ontmoetingsfunctie van de Cultuurhoek in Driebergen kan worden versterkt.

Het CDA wil een basisschool in ieder dorp, waaronder Maarsbergen en Overberg, behouden. De
middelbare scholen zijn belangrijke voorzieningen
voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De scholen
kunnen dan ook op de steun van het CDA rekenen.
Het CDA vindt dat de gemeente in samenwerking
met scholen, sportclubs en verenigingen voorlichting kan verzorgen over een gezonde leefstijl, duurzaamheid etc. De gemeente stimuleert dit door het
geven van subsidies.

We vinden onze sportclubs belangrijk en waardevol. Sport kan belangrijk zijn voor de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van mensen. Ook draagt
sport bij aan de sociale integratie die het ‘meedoen’ stimuleert. De gemeente gaat de uitdaging
aan om de sportiefste en kindvriendelijkste gemeente van Nederland te worden. Daarom worden
extra mogelijkheden om buiten te sporten aangelegd.

Foto: Tuindorpweg, Maarn

7.

Kunst en cultuur

Het CDA vindt dat de gemeente kunst- en cultuurbeleid moet aanmoedigen met aandacht
voor professionele en amateurkunst.
De gemeente helpt daarbij door bij kunstfestivals de samenwerking en samenhang zo goed
mogelijk te laten plaatsvinden. Het is daarbij
belangrijk dat de middelen die er zijn zo goed
mogelijk worden gebruikt.

8.

Zwembaden

9.

Recreatie en toerisme

Het CDA wil de huidige zwembadvoorzieningen
in Doorn, Driebergen en Leersum in stand houden voor, onder andere, het schoolzwemmen.

Onze gemeente is heel aantrekkelijk voor toeristen en recreanten door haar bijzondere karakter en prachtige natuur. Het CDA wil dat er
evenwicht gezocht wordt tussen ontspannen,
natuurbehoud, en het instandhouden van voldoende en gevarieerde middenstand (of: winkels)
en leefbaarheid voor inwoners. Om deze reden
wil het CDA de uitbreiding van grootschalige
verblijfsrecreatie inperken. Het CDA is, als dat verantwoord kan voor de dieren en planten in hun
eigen omgeving, voorstander van het aanleggen
van een zogenoemd boomtoppenpad, dat op
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een laagdrempelige, aantrekkelijke manier het
landschap en de bossen voor mensen toegankelijk maakt.

10.

Cultuurhistorie

De gemeente is rijk aan cultuurhistorie. Behoud/ herstel van de natuurlijke landschappelijke en cultuurhistorische omgeving in onze
dorpen moet worden nagestreefd.

11.

Fruitbomen

Het CDA heeft een integrale kijk op vergroening,
gezondheid en welbevinden. Daartoe stelt het
voor om bij alle scholen en sportvoorzieningen
fruitbomen te planten. Kinderen zijn hierdoor in
staat hun eigen fruit te plukken. Dit levert een
bijdrage aan de biodiversiteit (het aantal soorten planten en dieren) en een gezonde leefstijl
in de gemeente.

12.

Muziek op school

Het CDA is een groot voorstander van meer
muziek op school. Daartoe wordt jaarlijks, in samenwerking tussen gemeente, muziekscholen
en scholen, een scholenmuziekconcours georganiseerd.

@CDAH
@CDAHeuvelrug
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C) Zorg voor
elkaar
Het CDA pleit voor zorg dichtbij
mensen. De gevolgen van Corona
op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van de inwoners zijn
groot. Het CDA zet in op een samenleving waarin mensen naar elkaar
omkijken en hulp bieden waar dat
nodig en mogelijk is. De gemeente
ondersteunt de benodigde organisatie hiervan. Hierbij is het van belang
dat de zorg die nodig is, dichtbij
de inwoners beschikbaar (of: aanwezig) is. Het CDA wil vol inzetten
op preventie. De gemeente kan een
belangrijke rol spelen bij het aanmoedigen dat buren naar elkaar
omkijken (nabuurschap). Concreet
betekent dit het volgende:

1.

Steun aan mantelzorgers

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen
vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat
te maken met mantelzorg. Het CDA pleit voor
minder regels, meer ruimte en goede ondersteuning van mantelzorgers in ieder dorp.
• We ondersteunen het mantelzorgcompliment
en willen meer aandacht hiervoor.
• We willen het aanbod van respijtzorg (tijdelijke
vervanging van zorgverlening, met als doel de
mantelzorger een adempauze te geven) vergroten en de aanvraag eenvoudiger maken.
• Om mantelzorgers beter in staat te stellen hun
zorg voor partner/ouder/kind vol te houden
moet de gemeente pro-actiever zijn en wijzen
op de mogelijkheden die er zijn om zorg te verlichten. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over de mogelijkheid van de aanschaf
van hulpmiddelen om zorg gemakkelijker te
maken. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen kan veel overbelasting voorkomen.
Goede samenwerking tussen de reguliere en
informele zorg moet vanzelfsprekend zijn. Dit
betekent dat de bouw van een aparte, tijdelijke (voor de duur van de mantelzorgperiode)
wooneenheid voor mantelzorgers bij de woning
van degene(-n), die zij verzorgen (en vice versa)
laagdrempeliger wordt.

2.

Bestrijden eenzaamheid

Het voorkomen van eenzaamheid is zeker nu
belangrijk. Door corona kwamen mensen vaak
minder buiten de deur en ontvingen ze weinig
bezoek. Het CDA wil dat hier vanuit de gemeente
blijvende aandacht voor is en we roepen iedereen
dan ook op om door te gaan met de mooie initiatieven van inwoners en organisaties die tijdens de
coronacrisis zijn ontstaan.
Eenzaamheid is ook een serieus risico voor jongeren. We stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de zorg voor jongeren en betrokkenheid bij sport, onderwijs en de cultuursector.

3.

Gezin en kinderen

Het CDA komt op voor de belangen van kinderen.
Kinderen in kwetsbare gezinnen moeten altijd
kunnen rekenen op hulp en ondersteuning en
iemand die voor hen opkomt. In de jeugdzorg zijn
nog veel problemen.

Foto: Gemeentehuis
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Door een goede samenwerking tussen gemeente,
huisartsen, scholen, jeugdhulpverlening en verenigingen in de regio kan dit aangepakt worden. We
willen voorkomen dat kinderen tussen de wal en
het schip geraken.
• Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit
moet worden teruggedrongen. De RDWI (Regionale Sociale Dienst) moet in samenwerking met
de dorpsteams kwetsbare gezinnen beter in beeld
zien te krijgen en ondersteunen bij werk en inkomen.
• De gemeente moet kijken welke zorg echt nodig
is en grip krijgen op de toegankelijkheid tot deze
zorg. De aandacht moet komen te liggen op het
normaler maken van zorg en minder medische
zorg waar mogelijk.
• Er moeten hogere eisen worden gesteld aan zorgaanbieders.
• In situaties waarin meerdere instanties betrokken
zijn, is er één eindverantwoordelijke (één gezin >
één plan > één regisseur).
• Dyslexie-problematiek gaat van jeugdzorg naar
onderwijs, met de budgetten die daarbij horen.
• Bij problemen in het gezin of een moeizame
scheiding staat het belang van de kinderen voorop. Laagdrempelige (relatie)hulp voor ouders en
kinderen moet dichtbij beschikbaar zijn.

4.

Vluchtelingen

5.

statushouders

6.

preventie

Het CDA vindt dat onze gemeente een taak heeft
om hulp te bieden aan mensen die hulp nodig
hebben. Met de ervaring die onze gemeente in huis
heeft moeten wij als dat nodig is, in samenspraak
met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) en in
overleg met omliggende gemeenten, een bijdrage
leveren aan veilige huisvesting van vluchtelingen en
asielzoekers en hen voorbereiden op hun toekomst
in Nederland of elders.

Het CDA wil dat de gemeente statushouders begeleidt naar huisvesting, onderwijs en werk om de
integratie te bevorderen.

Het CDA wil dat de gemeente zorgt voor mogelijkheden voor het voorkomen van situaties waarbij de
lichamelijke of geestelijke gezondheid in het nauw
komt. Denk hierbij aan:
• Het voorkomen van schulden door hulp van
schuldhulpmaatjes
• Het stimuleren van samenwerking tussen huisartsen, hulpverlening en dorpsteams
• Doorgaan praktijkondersteuner bij huisartsen
• Doorgaan met opvoedondersteuning voor jeugdzorg
• Aandacht voor gezond eten, sporten, overgewicht
en niet-roken.
cdah
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• We gaan voor het voorkomen van gezondheidsklachten en makkelijke bereikbaar advies hierover
• We steunen het initiatief ‘Gezonde Generatie.’ Dit
initiatief streeft ernaar dat kinderen en jongeren de vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen tot
zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen.
Het doel is dat de Nederlands jeugd in 2040 de
gezondste is van de wereld.
• Sport en het voorkomen van gezondheidsklachten
gaan hand in hand. We blijven de overeenkomst
die de gemeente heeft met JOGG ondersteunen.
JOGG is een landelijke beweging die erop gericht
is om met verschillende partijen te werken aan
een gezonde omgeving voor ieder kind. De samenwerking met JOGG is door corona meer dan
nodig.

7.

iedereen doet mee

8.

laaggeletterdheid

9.

dementievriendelijke gemeente

Er moet genoeg aandacht zijn voor de kwetsbare groepen. De armoede door de Coronacrisis zal
gaan toenemen bij mogelijk kwetsbare groepen,
bijvoorbeeld bij eenoudergezinnen, migranten en
jongeren. Wij vinden als CDA dat er veel aandacht
moet blijven voor deze groepen die vaak kwetsbaar
zijn op de arbeidsmarkt. Het bestaande, ruimhartige minimabeleid willen we voortzetten.
• We steunen de preventieve aanpak van de Stichting Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug om
signalen van financiële problemen eerder in beeld
te krijgen zodat inwoners sneller ondersteund
kunnen worden.
• Het initiatief ‘Grip op Geldzaken’ van de sociale
dorpsteams, Schuldhulpmaatje, Humanitas en
de RDWI in Doorn en Driebergen, waar inwoners
terechtkunnen met vragen over geld, willen we
behouden.

Nu al hebben 2,5 miljoen mensen in ons land in het
dagelijks leven moeite met lezen en schrijven. Het
zorgt ervoor dat mensen niet goed kunnen meedoen in de maatschappij en leidt tot een nieuwe
tweedeling in de samenleving. Wij willen hiervoor
als CDA aandacht blijven houden. We ondersteunen daarom de initiatieven van Bibliotheek Z-OU-T, Taalhuis Utrechtse Heuvelrug en Stichting
Lezen & Schrijven.

Het CDA wil dat onze gemeente blijft werken aan
een dementievriendelijke gemeente. Het CDA wil
actie om het aantal dementie-vriendelijke ondernemers verder uit te breiden. Dit is belangrijk vanwege de vergrijzing en omdat ouderen steeds langer
thuis blijven wonen.

@CDAH
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D) Ruimte voor
ondernemerschap
en werkgelegenheid
Het CDA wil dat de gemeente actief
blijft bijdragen aan het aantrekkelijk
maken van het ondernemersklimaat.
Speciale aandacht is nodig voor startende en kleine ondernemers en winkeliers. Zeker in deze onzekere tijden
is dit extra belangrijk.

1.

Zelfstandigen en zzp’ers

Het CDA vindt het belangrijk dat zelfstandigen, onder wie zzp’ers die zijn getroffen door de
coronamaatregelen, goed worden ondersteund
door de gemeentelijke instanties. De administratie hiervoor moet makkelijker gemaakt worden,
zoals versoepeling van regels voor thuiswerken.
Eigen ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid moet worden gestimuleerd.

2.

Ondernemersklimaat

De bedrijven-investeringszones (BIZ) worden
voortgezet (Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om samen geld te stoppen in activiteiten in
de openbare ruimte van een bedrijventerrein of
winkelgebied) Zo wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving van bedrijven.
We zetten met de ondernemers in op het verruimen van werkgelegenheid in de gemeente. Het
CDA wil dat de gemeente actief blijft bijdragen
aan het aantrekkelijk maken voor ondernemers
om een zaak of winkel te beginnen. Hiertoe versnellen we het afgeven van vestigingsvergunningen en verbeteren we de infrastructuur.

3.

Agrarische bedrijven

4.

Iedereen doet mee

De agrarische sector is erg belangrijk voor het
leveren van ons voedsel in ons land en van enorme betekenis voor onze export. De sector staat
echter, om verschillende redenen, voor veranderingen met grote gevolgen. Het CDA vindt
dat de gemeente vernieuwing in deze sector
moet stimuleren, zodat deze is toegerust voor de
toekomst. Hier is aandacht voor en er wordt gestreefd naar een agrarische sector waarbij ruimte
is voor natuur en groen, of kringlooplandbouw.
Bij kringlooplandbouw gaat de mest van het vee
terug naar de plek waar hun voedsel groeide om
daar weer te zorgen voor nieuwe voeding voor de
planten.

Er moet lokaal gewerkt worden om mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Het CDA wil dat inwoners zoveel mogelijk meedoen en naar eigen kunnen iets kunnen
betekenen voor anderen. Gemeente biedt voor
langere tijd ondersteuning aan de BIGA-groep
(Buitengewoon In Gepaste Arbeid) om deze doelen te bereiken.

Foto: Muziektent, Leersum
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E) Betaalbare
woningen
Het CDA wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om betaalbaar te wonen. Vooral voor starters is het momenteel vrijwel onmogelijk een betaalbare
woning te bemachtigen. Om onze dorpen leefbaar te houden is het belangrijk
ook jongeren een kans te geven er te
komen wonen.
Er is een groot tekort aan woningen
in de gemeente en daarom is woningbouw topprioriteit voor het CDA. Ons
standpunt is dat wijken, woningen en
het landelijke gebied bij elkaar moeten
passen. Onze mooie gemeente verdient
dit.
Het CDA wil, in samenwerking met een
landschaps- en stedenbouwkundig architect, komen tot het maken van plannen over regels voor duurzame woningbouw in de toekomst.

1.

Versnellen woningbouw

We willen de bouw versnellen. Dit is belangrijk
om de doorstroom te bevorderen. Het CDA wil
bouwen voor onze eigen inwoners, op de geschikte plaatsen in de dorpen zelf, die niet bebouwd
zijn of vrij gaan komen, plekken op de grens van
de bebouwde kom (kernrandzones), het mariniersterrein Doorn en in het stationsgebied Driebergen. Ook het bouwen buiten de bebouwde kom
in Overberg en Maarsbergen wordt door het CDA
ondersteund, mits dit niet ten koste gaat van
kwetsbare natuur. Nieuwe bouwlocaties moeten
eerst op basis van goede en degelijke onderzoeken beoordeeld kunnen worden op natuurbehoud, duurzaamheid en de belangen van de
agrarische sector. Eventuele bouwlocaties het
liefst plaatsen bij (toekomstige) ov-knooppunten
of verkeersknooppunten. Bereikbaarheid dient zo
min mogelijk verkeersbewegingen in de woonstraten te veroorzaken.
Het splitsen van grote woningen, of bedrijfspanden in kleinere units moet in beginsel mogelijk
zijn. Cultuurhistorische belangen dienen hierbij te
worden meegewogen.

CDAH
CDAHeuvelrug

@CDAH
@CDAHeuvelrug

2.

Woningen bouwen
voor jong en oud

We willen passende woningen voor jong en oud,
zodat het mogelijk wordt om in het eigen dorp te
blijven wonen. Het CDA wil dat in de gemeente
het liefst sociale en middenklasse woningen in
de huursector gebouwd worden, in samenwerking met de woningcorporaties. Die woningen
dienen duurzaam en levensloopbestendig te
zijn. Bij mogelijke bouwplekken krijgen de woningcorporaties, binnen de financiële mogelijkheden, voorrang voor sociale en middenklasse
huurwoningen. Zo gaan we de wachtlijsten
voor woonruimte te lijf. Bij nieuwbouw van scholen is het CDA voor het daaraan koppelen van
woningbouw. Door de toename van het aantal
zelfstandig ouderen die hulp nodig hebben maar
langer in hun eigen huis blijven wonen, vragen
wij daarbij ook aandacht voor de toepassing van
woon-zorgconcepten. We zijn vóór het voortzetten van de blijvers lening.

3.

Dorpsleven in het groen

We willen niet dat dorpen helemaal volgebouwd
worden waardoor de woonkwaliteit minder
wordt. Daarom wil het CDA hoogbouw alleen
op plaatsen waar het dorpse karakter niet wordt
aangetast, zoals het stationsgebied bij Driebergen. Ook op belangrijke speelplekken/trapveldjes
of op plaatsen van grote cultuurhistorische waarde of plekken die belangrijk zijn voor dieren en
planten (ecologisch) willen wij geen woningen.

CDA U
Utrechtse Heuvelrug
H

CDAH
CDAHeuvelrug
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SCHONE, LEEFBARE, VEILIGE
STRATEN EN WIJKEN

“Er moet veel aandacht zijn voor de
verkeersveiligheid…”
Foto: Overstraat, Amerongen
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f) schone,
leefbare, veilige
straten en wijken
Het CDA staat voor een veilige en
gezonde omgeving om in te leven. Dit
zien we als een voorwaarde voor een
geliefde plaats waar we kunnen wonen, ontspannen en werken. Veiligheid
geldt zowel op lichamelijk als op
sociaal gebied.

1.

onderhoud buitenruimte

Het CDA legt al jaren nadruk op het feit dat het onderhoud van straten en wijken tekortschiet. De inzet
van mensen met participatiebanen is een manier
om het onderhoudsniveau van de buitenruimte te
verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk dat
in de wijken ruimte is voor verschillende soorten
planten en dieren (biodiversiteit). Hiertoe krijgen
alle dorpen inspraak in en geld voor onderhoud en
aanzicht van de buitenruimte. Het CDA wil zoveel
mogelijk dier- en plantvriendelijk bermbeheer.
Punten die we belangrijk vinden zijn:
• Natuurterreinen, bomen en bossen worden niet
verder beschadigd;
• Het beheer van de natuur richt zich op het verbeteren van de kwaliteit;
• Als het mogelijk is uitbreiding van het oppervlak of
het aantal.

2.

Verkeersveiligheid

Er moet veel aandacht zijn voor de verkeersveiligheid, vooral op fietspaden die steeds drukker worden en onverlichte wegen. Vooral voor kinderen die
naar school gaan is dit belangrijk. Fietsers moeten
als dat mogelijk is, voorrang krijgen op auto’s. De
oversteekplaatsen in onze gemeente moeten overal
veilig gemaakt worden. Het CDA is daarom voorstander van de fietstunnel bij de Donderbergrotonde in Leersum.

3.

Veilige buurten en dorpen

Het CDA wil de veiligheid van buurten en dorpen
als blijvend aandachtspunt omdat criminaliteit
steeds veranderd en daarmee het onveilige gevoel
toeneemt. We zien mogelijkheden om dit te doen
door:

cdah
cdaheuvelrug

• Het veiligheidsgevoel vergroten door naast de
inzet van politie ook te werken met buurt-preventieteams;
• We in het verleden hebben gezien dat social media zoals de buurtapp daar geschikt voor zijn;
• We vinden dat er vaker gebruik moet worden gemaakt van de goed werkende kentekencontrole.

4.

coffeeshops

5.

Bereikbare voorzieningen

6.

kindvriendelijke wijken

7.

tankstations maarsbergen

Het CDA is geen voorstander van coffeeshops, zeker
niet dichtbij scholen. We willen een goede aanpak
van eventuele overlast en geen uitbreiding van het
aantal coffeeshops. Bij herhaalde overlast moet de
coffeeshop gesloten worden.

Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en
winkels vinden wij belangrijk. Dit gaat hand in
hand met:
• De verkeersveiligheid
• Genoeg parkeerruimte
• Genoeg openbaar vervoer
• De belbus voor mensen die zich minder goed kunnen verplaatsen.
Het CDA is tegen invoering van betaald parkeren.
Het CDA vraagt speciale aandacht voor de NoordZuid verbindingen van bussen in de dorpen.

Het CDA vindt kindvriendelijke wijken zeer belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en prettige
omgeving om in te leven met veilige speelmogelijkheden op een afstand die niet te lang is van zijn/
haar huis. Het openstellen van schoolpleinen na
schooltijd draagt daartoe bij.

Het CDA wil dat er een oplossing komt voor de 2
overlast gevende tankstations in Maarsbergen.

@CDAH
@CDAHeuvelrug

cda u
utrechtse heuvelrug
h

cdah
cdaheuvelrug
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G) Gezonde
financiën
Het is belangrijk dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is. Het
in evenwicht brengen van de uitgaven
en inkomsten, waarbij met een duidelijk doel keuzes gemaakt worden, is
daarom één van de belangrijke punten
van het CDA voor de komende jaren.

1.

Transparantie en zorgvuldigheid

Het CDA heeft blijvende aandacht voor de financiële situatie van de gemeente. We gaan uit van
zorgvuldigheid, transparantie en acceptabele
lokale lasten.

2.

Efficiënte organisatie

3.

OZB-belasting

4.

Gemeentelijke schuldenlast

Het CDA streeft naar een efficiënte ambtenarenorganisatie met lage kosten voor personeel. Het
CDA zet in op een belangrijke vermindering (doel
25%) van de inhuur van extern personeel, waarmee de totale loonkosten van het ambtenarenapparaat veel lager zal uitvallen.

“In de afgelopen
jaren heeft het CDA
zich met volle
overtuiging
ingezet…”

Mede dankzij het CDA is de stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) zo laag mogelijk gebleven. Het CDA wil de stijging van de OZB-belasting
beperken tot de inflatie.

Het CDA ziet de noodzaak om de schuldenlast
van de gemeente te verlagen. We willen de daarbij de standaard vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) volgen om de schuld terug
te brengen van 130% naar 100% van de totale
jaarbegroting van de gemeente. De schuld is nu
te hoog, omdat er kosten waren voor maatschappelijke voorzieningen die niet voorkomen konden
worden. We willen echter niet dat de aflossing ten
koste gaat van de voorzieningen in onze dorpen.
Maar, de schuld verminderen is pas haalbaar bij
een overschot op de begroting en een stevig eigen
vermogen.
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5.

Versterken financiële
(reserve) positie

Voordat we kunnen overgaan tot schuldvermindering willen we eerst het eigen vermogen op
peil brengen om tegenvallers op te vangen. Op
basis van de afgelopen jaren vindt het CDA een
minimum van €. 15 mln. realistisch. Ook voor het
opvangen van risico’s die bekend en deels beheersbaar zijn. Dit is een goed doel om dat in de
volgende raadsperiode tot 2026 te realiseren, bijvoorbeeld door meevallers hiervoor te gebruiken.

Kandidaten Gemeenteraads Verkiezingen 16 maart 2022

Het CDA ziet voor zichzelf een belangrijke taak in het ontwikkelen en stimuleren van lange termijn
oplossingen op de Heuvelrug, en geen ‘doekjes voor het bloeden’. Daarmee geven we inhoud aan
ons sociale karakter als middenpartij en sturen we op duurzame oplossingen om de Utrechtse
Heuvelrug door te kunnen geven aan de volgende generaties. Het CDA wil dat woningen betaalbaar worden voor de starters, zodat het mogelijk wordt voor jongeren om hier te blijven wonen.
Ook geven we een haalbare en gezamenlijke bijdrage aan de klimaatmaatregelen die nu zo dringend nodig zijn.
#1 Marina Roelofsen / Driebergen

#4 Werner van Katwijk / Leersum

#2 Peter Kranenburg / Doorn

#5 Gina van Veldhuijsen / Overberg

Er zijn nog genoeg punten waar we
als CDA mee aan de slag moeten. Op
het gebied van werk en inkomen is het
bijvoorbeeld van groot belang dat de
zelfstandigen die zijn
getroffen door de coronacrisis
adequaat worden geholpen.
marinaroelofsen.cda@gmail.com

Ik blijf mij inzetten voor gezonde gemeenteﬁnanciën en lage
belastingen. Het blijft een uitdaging
om de begroting op orde te houden
want de schuldenlast is hoog.
peterkranenburg.cda@gmail.com
#3 Chantal Broekhuis / Driebergen

Een duurzame samenleving.
Vitale verenigingen, scholen, kerken en
andere verbanden geef je de
ruimte want zij zorgen voor een
duurzaam sociaal klimaat.
wernervankatwijk.cda@gmail.com

Als psycholoog wil ik mij inzetten op
beleidsvelden als de zorg, gezondheid en
veiligheid. Windturbines in de gemeente
mogen de gezondheid. Het woongenot
en het welbevinden van onze inwoners
(en de dieren) niet beïnvloeden.
ginavanveldhuijsen@gmail.com
#9 Dave Niks / Driebergen

Ik heb enorm veel waardering voor
onze vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen die onze samenleving zo rijk
maken.
jcbroekhuis@gmail.com

Mijn ervaring en afﬁniteit met het sociaal
domein breng ik graag in, om ook binnen de Utrechtse Heuvelrug de thema’s
veiligheid, (jeugd)zorg en onderwijs te
verbeteren waar mogelijk!
dave@defamiliepsycholoog.nl

#6 Evert Dorhout Mees / Amerongen

#14 Jantien Verlaan-Das / Maarn

Als entrepreneur met veel ervaring en met een warm
hart voor ondernemers en winkeliers, wil ik Amerongen een plaats maken om ook gezellig te kunnen
winkelen en een echt stadshart te geven.

Ik voel mij betrokken bij de mensen woonachtig in
onze prachtige gemeente. Omdat ik mij van jongs af
aan geleerd heb, dat als je ergens iets van vindt, je er
ook voor moet willen inzetten.

#7 Mechteld van den Beld / Maarn

#15 Marsha de Heus / Doorn

# 8 Joke van den Essenburg / Maarsbergen

#16 Jan Maarten van der Meulen / Doorn

#10 Michiel Mooyaart / Driebergen

#17 Nynke van Amerongen / Driebergen

De rode draad in mijn leven is dat ik me inzet voor
mensen met een beperking en/of (chronische) ziekte
en de gezondheidszorg. Ik wil mijn kennis en deskundigheid wil inzetten voor het CDA.
Ik heb mij altijd op velerlei wijze ingezet voor Maarsbergen en de gemeenschap. Er blijkt uit ontmoetingen met andere bewoners altijd wel onderwerpen
die onder de aandacht gebracht kunnen worden.

Ik ben getrouwd met Heske en wij wonen sinds
2001 in Driebergen. In de afgelopen 30 jaar ben ik
ZZP’er geweest in de marketing, interim- en
salesmanagement.

#11 Edwin Brummel / Doorn

Als afdelingsleider ben ik verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van een middelbare school in Amersfoort. Naast het onderwijs heb ik een ruime ervaring
binnen de non-proﬁtsector.

#12 Karin Sommer-de Vries / Amerongen
Waar je ook woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, jij telt mee. Ieder dorp heeft een eigen karakter
en dat is een groot goed. De historie en de leefbaarheid gaan hand in hand.

Moeder van vier kinderen en fulltime werkzaam als
projectleider/beleidsadviseur in de Jeugdzorg. Jeugdzorg en onderwijs zijn onderwerpen waar ik me hard
voor wil maken bij CDA Utrechtse Heuvelrug.

Ik ben de weer voor senioren. Dat doe ik ook na mijn
pensionering. Senioren verdienen het om met zorg en
aandacht te worden benaderd. Veel heeft de
samenleving aan hen te danken.

#18 Henk Veldhuizen / Maarsbergen

Ik heb lokaal, provinciaal en landelijk bestuurlijke
functies uitgevoerd en nu als Heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe.

#19 Teunis Reedijk / Leersum

Bij mij zijn de beleidsvelden die mij het meest aanspreken Ruimte, Bestuurlijke zaken, veiligheid en
gezondheid, waarbij de menselijke maat en de zorg
voor elkaar bovenaan staan en leidend dient te zijn.

#13 Kees Jan Spijker /Leersum
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