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1. Ondernemers moeten in het centrum
van Veenendaal kleine hubs (soort
pop-up winkels) ter beschikking
hebben om op en af te kunnen
schalen.

sociaal domein versterken en het
aantal aanbieders verminderen.
8. Het terug invoeren van dag van de
mantelzorger. Alle mantelzorgers
(jong & oud) verdienen het om in het
zonnetje te staan.

2. We gaan steeds meer thuiswerken;
het CDA Veenendaal wil dat er in
de binnenstad ruimtes ontstaan om
op een laagdrempelige manier te
werken.

9. Wij willen een actieagenda met
professionals opstellen voor de
Jeugdzorg. Speciaal om, waar
wachtlijsten zijn, deze weg te werken.

3. Het CDA Veenendaal wil de komende
jaren drie icoonprojecten opstarten
om de stad aantrekkelijker te maken:
de Duivenweide, de inrichting van het
gebied rondom het Thoomesplein
(inclusief het stadsstrand) en het
Scheepjeshofplein. Met meer groen
en meer water in onze binnenstad.

10. Veense kinderen moeten in hun eigen
wijk naar school kunnen.
11. We willen de vorming van een
Integraal Kind Centrum in de wijken
verder stimuleren. Daarbij willen we
de samenwerking tussen scholen
onderling en kinderdagverblijven
stimuleren. Zo maken we optimaal
gebruik van de ruimte; bovendien
worden wachttijden daarmee
bestreden.

4. Met het CDA Veenendaal bouwt
de gemeente koopwoningen voor
middeninkomens in Veenendaal.
5. Pas als de OV-voorzieningen in
Veenendaal op orde zijn, kan de
parkeernorm worden verlaagd. Niet
andersom.

12. De vrijheid van onderwijs wordt
gerespecteerd en elke denominatie
krijgt in Veenendaal gelijke kansen.
13. Voor het CDA Veenendaal geldt dat
iedere Veenendaler zich veilig moet
kunnen voelen. In Veenendaal zijn in
de afgelopen jaren te veel incidenten
geweest op het gebied van sociale
veiligheid, in het bijzonder tegen
mensen uit de LHBTI+ gemeenschap.
Dat vraagt gerichte acties in de
wijken door de gemeente.

6. Bij aantrekkelijk wonen en een
leefbare wijk, horen ook recreatie,
ontspanning en vermaak. Bij
(her)ontwikkeling van wijken in
Veenendaal moet dit aspect meer
worden meegenomen.
7. CDA Veenendaal wil het vertrouwen
in professionals en vrijwilligers in het
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14. CDA Veenendaal zet in op extra
middelen voor politie en BOA’s, zodat
de politie altijd bereikbaar is en ook
in Veenendaal aanwezig is. Ogen en
oren in de wijk zijn voor veiligheid
onmisbaar. De wijkmanagers zijn voor
onze inwoners toegankelijk en dragen
bij aan de veiligheid.

21. Het CDA Veenendaal wil een fonds
voor cultureel erfgoed. Dit fonds dient
om monumenten te behouden of in
ere te herstellen, zodat de historie en
het karakter van de stad behouden
blijven.
22. Veenendalers moeten kunnen
rekenen op een betrouwbare
en benaderbare overheid.
Het gemeentebestuur en de
gemeenteraad moeten vol
inzetten op het stimuleren van de
participatie en initiatieven, zoals
Right-to-Challenge en een jaarlijkse
Veenendaal Fair en een toegankelijk
gemeentehuis met deskundige en
vriendelijke ambtenaren.

15. Veenendaal Slim en Veilig: smart city
lighting, goede volgverlichting langs
voet- en fietspaden (inclusief tunnels).
16. CDA Veenendaal wil verstandig
vooruit met de energietransitie. Dat
vraagt durf en lef. We nemen geen
onverantwoorde risico’s, maar gaan
wel de uitdaging aan.
17. Veenendaals groen is het nieuwe
goud. We zijn onze naam als bijenstad
waard, als we de binnenstad
vergroenen en biodiversiteit
stimuleren.

23. Samenwerking binnen FoodValley
versterkt de positie van Veenendaal;
die positie willen we uitbouwen.
We zien een groeiende rol voor
onze stad binnen FoodValley als
vestigingsplaats voor jonge gezinnen
en expats. Ook bij grote opgaven,
zoals de energietransitie, trekken we
samen met onze buurgemeenten op.

18. CDA Veenendaal wil structurele
ondersteuning voor organisaties die
dierenmishandeling voorkomen.
19. Gebouwen waar sociale en sportieve
activiteiten plaatsvinden, kunnen een
geoormerkte compensatie aanvragen
voor betaling van OZB.

24. CDA staat voor een gezond
financieel beleid, waarbij de OZB
niet verder wordt verhoogd. De
reserves die we aanleggen moeten
in verhouding staan met de risico’s.
Bovenmatige reserves bouwen
we af voor lastenverlichting en
investeringen.

20.Nieuwe aanbieders van culturele
activiteiten moeten gemakkelijker
toegang krijgen tot gemeentelijke
faciliteiten.
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VOORWOORD
Harold Schonewille, lijsttrekker CDA Veenendaal

Wat kenmerkt een dorp of een stad? Wat is het dat de cultuur bepaalt waarin we leven,
wonen en werken? Het zijn de inwoners zelf, wij Veenendalers. We zijn inmiddels van een
dorp naar stad gegroeid en het blijkt dat mensen zich hier graag vestigen. Jonge gezinnen
willen hier graag wonen en ouderen voelen zich thuis. Het is dus niet zo gek dat de stad
flink is gegroeid in de laatste decennia.
We kennen een mooie geschiedenis met turf- en wolindustrie. Een geschiedenis die we tot
op de dag vandaag terugzien in het karakter van het centrum. En laten we de belangrijke
rol van kerken en het christelijk geloof ook zeker niet vergeten. Samen maken al die dingen
dat we trots zijn op ons Veenendaal.
Woorden zoals ‘waarden’ en ‘traditie’ klinken misschien ouderwets, maar ze staan de
vooruitgang niet in de weg. Onze tradities en waarden zijn het fundament waarop we
verder bouwen. Als christendemocraten koesteren we juist die waarden en tradities en
geven ze al generaties lang door. Het is onze hedendaagse visie op rentmeesterschap.
Het CDA is een brede volkspartij die midden in de samenleving staat en het is dus de vraag
hoe we, samen met onze inwoners, het goede behouden en die verbinden met initiatieven
om Veenendaal klaar te maken voor de toekomst. In de strategische visie 2040 zijn de
Veenendaalse ambities vastgesteld: netwerksamenleving, (samen) leven, digitalisering en
duurzaamheid. CDA Veenendaal wil in dit verkiezingsprogramma een duidelijk stempel
drukken op de ambities die hier zijn opgesteld. Wij zijn een onmisbare verbindende schakel
in samenleving en politiek. Onze visie daarop is te lezen in dit verkiezingsprogramma.
CDA is in Veenendaal altijd onlosmakelijk verbonden met de inwoners en de stad. Het
Evangelie is het kompas voor onze positie. Wij zijn een partij voor onze eigen Christelijke
achterban, en voor de hele stad en zijn inwoners. Daarbij staan onze uitgangspunten
gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap centraal.
De komende vier jaar willen we, naast de vaste onderwerpen, extra voortvarend aan de slag
gaan op de onderwerpen betrouwbare overheid, een veilige leefomgeving en verbinding in
de samenleving met sport en cultuur. We verwachten een gemeente die vanuit vertrouwen
in plaats van wantrouwen de inwoners benaderd. We willen een fysiek veilige omgeving
creeren met een wijkgerichte benadering. En we zijn ervan overtuigd dat sport en cultuur
bij uitstek plekken zijn waar mensen zich verenigen en de kracht van vrijwilligers tot uiting
komt. Lees dus vooral verder in ons programma wat we concreet willen gaan doen.
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De komende jaren blijven wij onzelf de vraag stellen: Wat maakt ons uniek? Wat bindt
ons samen? Welk beleid past daarbij en hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen
in ons dorp? Van kinderen, ouders en grootouders. Tot bedrijven en hun werknemers.
Iedereen moet zich thuis voelen. Daar maken we samen werk van.
7

ECONOMIE

CDA Veenendaal staat voor:
1. Ondernemers moeten in het centrum van Veenendaal kleine hubs (soort pop-up
winkels) ter beschikking hebben om op en af te kunnen schalen;
2. We gaan steeds meer thuiswerken. Het CDA wil dat er in de binnenstad ruimtes
ontstaan om op een laagdrempelige manier te kunnen werken;
3. Het opstarten van drie icoonprojecten die de komende jaren de stad aantrekkelijker
maken: de Duivenweide, de inrichting van het gebied rondom het Thoomesplein
(inclusief het stadsstrand) en het Scheepjeshofplein. Dit met meer groen en water in
onze binnenstad.

Vanuit goed rentmeesterschap wil CDA Veenendaal de
economie van Veenendaal verder bevorderen en richting geven
zodat Veenendaal zijn sterke economische positie in de regie
verder kan ontwikkelen en Veenendaal zo een prettige plek is
om te ondernemen en werken.
Winkelstad Veenendaal
De economie van Veenendaal, net als de winkelstad Veenendaal,
gaat de komende jaren een transformatie doormaken. Als CDA
willen wij de nieuwe economie naar het centrum van Veenendaal
halen. In Veenendaal zijn veel kleine ondernemers die aan huis
werken. Deze ondernemers moeten de ruimte krijgen om in een
hub samen te komen in de binnenstad. We hebben een nieuwe
signatuur nodig als stad: mensen moeten verrast en uitgedaagd
worden door het centrum van Veenendaal, er moeten dingen
worden gebracht die ze niet verwachten. Mensen moeten er
graag willen zijn (beleving). Verblijven in de binnenstad wordt
aantrekkelijk gemaakt.
De binnenstad is niet meer enkel middenstand, maar moet
aantrekkelijk gemaakt worden voor alle werkvormen. Kleine
ondernemers, zelfstandigen en werknemers die op zoek zijn
naar werkruimte moeten mogelijkheden hebben om zich naar
het centrum te verplaatsen. Als gemeente moeten we een
ondernemersklimaat creëren waar het prettig vestigen is en
aantrekkelijk om de ondernemingen ook in het centrum uit te
baten.
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Eventueel moeten gemeentelijke regels worden aangepast om
huisvesting in het centrum mogelijk te maken. Het CDA vindt
dat vooral de lokale, kleine(-re) ondernemers een plaats moeten
krijgen in het centrum van Veenendaal. Een meldingsplicht
voor grote(-re) ondernemers in het centrum heeft de voorkeur
bij een voorgenomen vertrek, zodat de gemeente Veenendaal
ruimte kan bieden aan lokale ondernemers.
Er wordt een vouchersysteem opgezet voor mensen die werken
in de werkruimtes in het centrum: betalen voor de werkplek;
de voucher die je ontvangt, kan weer worden uitgegeven in de
binnenstad. Dit werken wij in de binnenstad uit volgens het
concept van Seats2Meet. Het CDA wil ruimte voor cultureel
ondernemerschap in Veenendaal. Er moeten ruimtes worden
gemaakt voor mensen om creatieve activiteiten te kunnen
uitoefenen. Men kan ruimtes huren om kunst te maken in het
centrum van Veenendaal. Voorwaardelijk hiervoor is dat we als
gemeente dienstbaarder en sneller kunnen handelen, waardoor
pop-up initiatieven snel en gemakkelijk worden gerealiseerd.
Deze verandering van de winkelstad is nodig om
toekomstbestendig te zijn. We gaan steeds meer online
winkelen, maar de behoefte aan contact blijft. Zo combineren
we werken, recreëren en winkelen in één centrum. We willen
de winkelfunctie voor de binnenstad behouden en voorkomen
dat er rondom de ring van Veenendaal (winkel-)activiteiten
worden gerealiseerd die daar niet passen. De recreatieve en
ontmoetingsfuncties wil je graag in de wijken van Veenendaal
hebben. De vergroening van de binnenstad is hier ook onderdeel
van: het moet groener worden, er moet meer ruimte voor water
komen. Bijvoorbeeld door meer slootjes, meer bruggetjes en
bomen. Dit onder meer om de verhitting van de stad tegen te
gaan.

Wij gaan drie
icoonprojecten realiseren
in Veenendaal:
•

De Duivenweide;

•

De inrichting van het
gebied Thoomesplein
en het stadsstrand;

•

Het
Scheepjeshofplein.

Door groen, schaduw
en gezelligheid binnen
het centrum willen we
met deze icoonprojecten
bereiken dat mensen het
prettig vinden om hier te
verblijven.

“Het CDA is voorstander van een participerende
overheid die meedenkt met de ondernemers. “

Wat verwacht je als ondernemer van de overheid?
De overheid heeft een faciliterende rol. Dat betekent dat we
als gemeente de procedures gaan versimpelen naar één loket
voor ondernemers dat bovendien beter gefaciliteerd wordt. De
follow-up van een aanvraag is enorm belangrijk, de gemeente
doet nu nog te lang over sommige procedures. Het CDA is
voorstander van een participerende overheid die meedenkt
met de ondernemers. Dat betekent dat als een ondernemer
een aanvraag doet een ambtenaar meekijkt naar die aanvraag,
zodat eventuele knelpunten direct kunnen worden aangepakt.
Veenendaal is de MKB-stad in onze regio. Op dit moment is
Veenendaal teveel gericht op het zijn van winkelstad en zijn er
bedrijventerreinen die niet meer toereikend zijn op de grootte
van de stad. Dat betekent dat we op een andere manier moeten
kijken naar de inrichting van onze stad. Randvoorwaarden
daarbij zijn het bieden van veiligheid, een veilige binnenstad
met voldoende BOA’s en ruimte om op een goede manier
te kunnen ondernemen. Dat betekent gelaagdheid in het
bouwen: woontorens met ruimte om te ondernemen, daktuinen
en allerlei sociale activiteiten ook als de winkels dicht zijn.
Winkels moeten daar flexibel in meegaan en het winkelaanbod
moet gemakkelijk schaalbaar worden. Tegelijkertijd wordt
gestimuleerd dat in wijken winkels aanwezig blijven voor de
primaire en secundaire behoeften.
Het CDA wil beroeps- en praktijkgericht onderwijs faciliteren
in een goede samenwerking met de overheid en met
ondernemers. Daarnaast moet de gemeente worden ingericht
zoals de stad ook is ingericht. Dat betekent onder meer dat een
kinderopvanglocatie ook wordt beoordeeld vanuit economisch
perspectief. Bijvoorbeeld bij de indeling van het pand voor de
kinderopvang of een woonfunctie die samen wordt bezien
vanuit het perspectief van het aantal beschikbare scholen in de
buurt, inclusief meer flexibele openingstijden.
Het CDA is geen voorstander van het heffen van
reclamebelasting. Dit is onnodig en bovendien extra belastend
voor ondernemers die al voldoende bijdragen aan de lokale
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economie. Voor de bedrijven in het centrum, die in plaats van
reclameheffing verplicht een bijdrage storten aan een stichting
van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), geldt hetzelfde. Het
CDA laat het aan de lokale ondernemers zelf om te beslissen
op welke manier zij willen investeren in het vastgoed van hun
bedrijven. Het CDA ziet hier een grote rol weggelegd voor de
klassieke winkeliersvereniging die met een breder mandaat de
functie van de BIZ in het centrum kan overnemen.

Bouwen aan een toekomstig Veenendaal
Het CDA Veenendaal wil niet meer bouwen in het groen.
We hebben niet veel ruimte meer om verder te bouwen
in Veenendaal. We hebben veel vierkante meters in de
zogenoemde ‘’dozen’’. Als Veenendaal zijn we ICT-stad. De
opslagruimtes die er nu zijn willen we verminderen. We
gaan meer inzetten op andere soorten werkvoorzieningen
waar nog wel ruimte voor is.
Het CDA is er niet voor om kleine winkels volledig vrij te
laten om zich in de wijken te vestigen, maar wij willen wel
kleine bedrijvigheid centraal in een wijk plaats kunnen
laten vinden. Denk aan Seats2Meet: kleine kantoren en
ruimtes om kleine initiatieven op te zetten. Ruimte voor
bedrijvigheid in de wijk, maar dan wel geconcentreerd. Dit
zou bijvoorbeeld goed kunnen in het Franse Gat. Hier is
ruimte in de huizen en tuinen om hier plek voor te creëren.

“Het CDA wil beroeps- en praktijkgericht
onderwijs faciliteren in een goede samenwerking
met de overheid en met ondernemers.“

we dit toepassen op bestaande onderdelen van de gemeente.
Bijvoorbeeld als het gaat om bezoekersstromen, parkeren,
maar ook aandacht voor sociale zaken zoals meer veiligheid,
zodat we hier sneller op kunnen handelen. We pakken dit op in
connectie met de buurgemeenten om deze toepassingen over
te kunnen hevelen naar hen, zodat duidelijk is dat wij voorop
lopen als moderne stad. Hierin zoeken we als overheid ook
partners bij de professionals op het gebied van SMART-cities.
We richten onze stad in overleg met inwoners en deskundigen
in.
De economie na corona
De coronacrisis heeft veel gevraagd van de Veense ondernemers.
De stad heeft ruim een jaar stilgestaan ten aanzien van
bedrijvigheid en levendigheid. De behoefte aan bedrijvigheid en
levendigheid is groot. Terug naar vroeger kunnen we niet, maar
de crisis is wel een moment om de economie van Veenendaal
te helpen toekomstbestendiger te worden.

Wij willen een goede mix tussen goedkope woningen,
sociale huur/koop en wat duurdere woningen, maar wij
blijven ons ook inzetten voor echte ‘Veense volkswijken’.

Digitale economie
Veenendaal profileert zich als de ICT stad in de regio. Het
is niet realistisch om de strijd aan te gaan met de grote
ICT-steden. We zijn eerder dé ICT-hub in de regio, zo zou
Veenendaal zich ook moeten profileren. Dat is het groeipad
voor de toekomst, want de infrastructuur die hier ligt is
uitstekend voor ICT. Dat betekent dat we als overheid de
ontwikkelingen als 5G en glasvezel als eerste hier willen
inzetten. We worden voorloper op het gebied van SMARTcities. Dat betekent dat we actief bij de Rijksoverheid
zoeken naar budgetten en middelen om hierin voorop te
kunnen lopen. Veenendaal verbindt. Als overheid kunnen
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WONEN, OPENBARE
RUIMTE EN
BEREIKBAARHEID
CDA Veenendaal staat voor:
1. De bouw van koopwoningen voor middeninkomens in Veenendaal;
2. Pas als de OV-voorzieningen in Veenendaal op orde zijn, kan de parkeernorm worden
verlaagd. Niet andersom;
3. Bij aantrekkelijk wonen en een leefbare wijk horen ook recreatie, ontspanning en
vermaak. Bij (her)ontwikkeling van wijken in Veenendaal moet dit aspect meer
worden meegenomen.

Vanuit Solidariteit en publieke gerechtigheid is het CDA
Veenendaal van mening dat wonen en leven voor alle inwoners
van Veenendaal prettig toegankelijk en haalbaar moet zijn.
Betaalbare huisvesting voor middengroepen
CDA Veenendaal staat achter het streven om 30% sociale
woningbouw (sociale huur en sociale koop) te realiseren. Het
aanbod van starterswoningen zit relatief veel in sociale huur,
dat betekent dat er minder ruimte is in het segment van
starterswoningen voor beter verdienende (middeninkomens)
starters op de woningmarkt. Er moet meer een mix tussen
sociale huur en sociale koop zijn. Sociale koop moet bij de
verkoop ook voor een sociale prijs verkocht worden. Een kleine
stijging is akkoord binnen bepaalde marges, maar het moet
wel voor starters geschikt blijven. Bekeken moet worden of de
minimumtermijn van 40 jaar geschrapt kan worden.
Doorstroom is belangrijk, voor zowel sociale huur als sociale
koop; scheefwonen willen we tegengaan. Er moeten meer
meetmomenten in inkomenssituatie komen bij sociale
huur, zodat er vaker kan worden beoordeeld wat mensen
verdienen. Ons streven is om een scheefwoonfonds op te
richten, waarbij de woningcorporatie spaart voor de bewoner.
Na bijvoorbeeld drie jaar scheefwonen komt een potje voor
kosten koper beschikbaar. Daarnaast zou de gemeente er op
kunnen gaan sturen om mensen een ‘wooncarrière’ te laten
maken, zodat de doorstroom wordt bevorderd. De oudere
woningen in Veenendaal (woningen voor 1970) zijn qua kavel
erg groot; hierop zou kunnen worden ingedikt om zo deze
14
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wooncarrière te bevorderen en doorstroming naar een groter
huis aantrekkelijker te maken.
Daarnaast zien we een verschuiving in woonbehoefte. Gezinnen
zijn kleiner dan 30 jaar geleden en er zijn meer alleenstaanden.
Bij woningen die hiervoor geschikt zijn, kan worden overwogen
om die te splitsen in een bovenwoning en een benedenwoning
of verhuur van een kamer of zolderverdieping toe te staan; de
woonoppervlakte sluit zo beter aan bij de woonbehoefte.

Zaanstad variant: sociale koopwoningen
In Veenendaal is er een tekort aan betaalbare
koopwoningen. Bovendien zijn de wachttijden voor een
sociale huurwoning tot onaanvaardbare lengte opgelopen.
De marktwerking alleen lost dit niet op. Daarom vindt het
CDA dat de lokale overheid de markt een handje moet
helpen. De brede groep van de middeninkomens (de
meerderheid in Veenendaal) komt in de knel, omdat er
steeds minder doorstroommogelijkheden zijn. Het CDA
vindt dat de overheid met creatieve oplossingen moet
komen, bijvoorbeeld zoals de gemeente Zaanstad dit
probleem oplost met een regeling voor middeninkomens
op zoek naar een eerste koopwoning. In de Verordening
Huisvesting wijst de gemeente de plaats aan waar deze
sociale koopwoningen gebouwd mogen worden en blijft
de gemeente via een BV eigenaar van de grond. Bewoners
uit de doelgroep worden voor bijvoorbeeld 65% eigenaar
en krijgen de huur van de grond (de erfpacht) deels
kwijtgescholden. Na tien jaar verkrijgt de bewoner de rest
van het eigendom en tussentijdse verkoop kan alleen
aan andere leden van de doelgroep, zodat speculatie niet
mogelijk is.

Middenhuur
Vaak zijn woningen in de categorie met een huurprijs van
€700 - €1000 per maand weinig tot niet beschikbaar in
Veenendaal. Toekomstige bouwplannen moeten hier meer op
worden gericht, zodat Veenendaal aantrekkelijker wordt voor
middengroepen zoals agenten, onderwijzers etc. Daarnaast
is het een betaalbare prijs voor starters die van school komen,
zodat ze zich kunnen vestigen in Veenendaal.
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“Vanuit Solidariteit en publieke gerechtigheid is
het CDA Veenendaal van mening dat wonen en
leven voor alle inwoners van Veenendaal prettig
toegankelijk en haalbaar moet zijn.“

Seniorenwoningen
Grondgebonden seniorenwoningen zijn er te weinig in
Veenendaal. Daarom wil het CDA plekken creëren waar
men gelijkvloers kan wonen, maar waar er ook ruimte is
om af en toe naar buiten te gaan om bijvoorbeeld in een
(gezamenlijke) tuin te kunnen werken of te recreëren. In één
wijk komen zo verschillende typen woningen bij elkaar. Deze
‘kangoeroewoningen’ kunnen ook gerealiseerd worden bij
bestaande woningen.
Groei en bloei van Veenendaal
Veenendaal kan niet veel meer aan qua groei en uitbreiding.
Het CDA wil niet veel verder verdichten. Er zijn hier en daar nog
velden binnen Veenendaal waar kan worden gebouwd, maar
we zitten inmiddels aan het maximum. De infrastructuur moet
daarbij worden aangepakt, omdat Veenendaal anders dichtslibt.
Bouw kan niet samengaan zonder uitgebreide plannen voor
bereikbaarheid. De lokale bevolking blijkt zich steeds minder
thuis te voelen in het groter wordende Veenendaal; dit is iets
waar we niets aan kunnen doen, maar waar we wel rekening mee
kunnen houden. In de plannen moet hier aandacht voor zijn,
zodat Veenendaal zichzelf kan blijven en niet teveel identiteit
verliest. Het CDA wil daarom kindvriendelijke wijken, ruimte
en zorg voor elkaar, aandacht voor mensen aan de rand van
de samenleving en aandacht voor een wooncarrière binnen de
wijk. In overleg met buurgemeenten kan worden onderzocht of
het gebied rondom station De Klomp ontwikkeld kan worden.
Qua infrastructuur wordt in Wageningen bezien of de N781 kan
worden aangesloten op de N225 als een soort ‘kwartrondweg’.
Het zou daarbij goed zijn om de Wageningselaan door te
trekken door Het Binnenveld en aan te laten sluiten op de
N781. Zo kan een goede verbinding worden gemaakt tussen de
Universiteit Wageningen en Veenendaal. Bovendien ontstaat
er een extra ontsluitingsweg in Oostelijke richting en ook daar
is in Veenendaal veel behoefte aan.
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CDA Veenendaal wil niet tornen aan het bouwvolume, maar
het bouwvolume gelijk houden. De gemeente moet goed
onderzoeken waar Veenendaal nog kan inbreiden en indikken.
Hoogbouw is geen probleem, echter moet er wel goed worden
nagedacht over de plek waar dit kan. Naast het Van der Valk
hotel bijvoorbeeld is een mooie ruimte om een á la MAX
gebouw Utrecht neer te zetten. Combineren van hoogbouw
in woonwijken is ook een optie. Echt de hoogte ingaan raden
wij af, we moeten daar heel voorzichtig mee zijn en altijd de
mix zoeken. Binnen complexen moet ook een mix zijn van
woningprijzen en woningtypen, zodat er meer diversiteit aan
bewoners in de wijk komt. Hoogbouw moet altijd worden
gecombineerd met grondgebonden woningen, voldoende
parkeerplaatsen en veel groen, om daarmee de voorzieningen
voor bewoners op niveau te houden.
Voorzichtige groei kan, maar we blijven kritisch: de sociale
samenhang blijft voor ons het belangrijkste. Dat betekent dat we
niet bouwen om te bouwen, maar altijd aandacht hebben voor
de manier waarop mensen samenleven en hoe we als overheid
graag zien dat men met elkaar in contact komt. In combinatie
met de energietransitie blijven deze uitgangspunten voor ons
leidend. Goed doordacht bouwen met aandacht voor sfeer
en heterogeniteit in wijken, ook voorbereid op de toekomst;
we zien steeds meer scheidingen en gebroken gezinnen, wat
maakt dat huizen met meerdere slaapkamers noodzakelijk zijn.
Daarvoor is dus extra aandacht nodig in de bouwplannen. Deze
trend kan tegelijkertijd aantrekkelijk zijn voor oudere mensen,
zodat kinderen en kleinkinderen op bezoek kunnen komen.
Parkeernormen bij wonen
We pleiten voor een hoge parkeernorm (2.0 auto’s per woning),
omdat we voorlopig nog niet zien dat het Openbaar Vervoer
snel uitgebreid wordt in Veenendaal. Het CDA wil daar vol
op inzetten en zo snel mogelijk in overleg met de provincie
gaan om dit te kunnen realiseren. Auto’s zullen de komende
decennia nog steeds een belangrijk vervoermiddel blijven
in Veenendaal. Dat betekent dat parkeren centraal komt te
staan. Het liefste wel met slimme oplossingen, zodat het niet
grijze terreinen worden, maar in de woningbouw bijvoorbeeld
al rekening houden met ruimte voor een carport. Twee auto’s
parkeren op eigen terrein of minimaal in het zicht vanuit de
woning dient de norm te zijn bij grondgebonden woningen.
Nieuwe appartementencomplexen dienen voorzien te zijn van
een parkeergarage met voldoende capaciteit.
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“... de sociale samenhang blijft voor ons het
belangrijkste. Dat betekent dat we niet bouwen
om te bouwen, maar altijd aandacht hebben
voor de manier waarop mensen samenleven ...“

Aantrekkelijk wonen
Bij aantrekkelijk wonen en een leefbare wijk horen ook
recreatie (ontspanning en vermaak). In Veenendaal-Oost is
een grote wijk in aanbouw, maar wordt er niet ingezet op
recreatieve zaken zoals cafés en recreatiemogelijkheden.
Wij pleiten er voor om in de verdere ontwikkeling van
Veenendaal-Oost ook expliciet recreatie op te nemen en
hier ruimte voor te bestemmen.
Het CDA Veenendaal staat voor afwisseling in de wijk. In
de wijken waar Veenendaal opnieuw gaat ontwikkelen wil
CDA Veenendaal onderzoeken hoe we omgaan met de
schaarse ruimte - door bijvoorbeeld de voortuinen zo klein
mogelijk te houden. We willen naar een nieuwe variatie
van woningen die rekening houden met bewoning door
meerdere generaties. Kijkend naar bijvoorbeeld het Franse
Gat zijn daar veel mogelijkheden voor.
Wonen is ook innovatie
We staan de komende jaren voor grote uitdagingen: de
energietransitie, de betaalbaarheid van het sociaal domein,
maar ook de grote tekorten aan woningen. Wonen is
ook innovatie, innovatie op het gebied van vergroening
en verduurzaming, maar ook de manier waarop wordt
omgegaan met ruimte. Wij pleiten voor het anders denken
over gebouwen, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor
Tiny Houses bovenop ongebruikte daken; dan wordt er
ruimte voor wonen gecreëerd en wordt tegelijkertijd
vergroend.
We willen daarnaast ook innovatieve maatregelen
stimuleren. Zodra de wetgeving het mogelijk maakt,
willen we bijvoorbeeld de sociale huur zo inrichten dat
doorstroom gemakkelijker wordt.
Dat betekent dat
sociale huur en (sociale) koop in elkaar over kan lopen. Zo
kan er doorstroming plaatsvinden op de woningmarkt.
Bij nieuwbouw zou het goed zijn om voorrang te geven in
de toewijzing aan mensen die in Veenendaal een sociale
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huurwoning achterlaten. Er zijn steeds meer mogelijkheden
om planten en bomen te verwerken in gevels en daken.
Het CDA Veenendaal ziet mogelijkheden om platte daken
hiervoor te benutten. Dit kan door zonnepanelen met
groen en in sommige gevallen zelfs met Tiny House-achtige
dakappartementen. Het plaatsen van kunstgrasvelden op
het dak van een gebouw, zoals de voetbalvereniging Faja
Lobi KDS/sportpark Humphrey Mijnals is gevestigd op het
dak van Ikea Utrecht, is een mooi innovatief voorbeeld van
goed gebruik maken van beperkte ruimte. Op deze manier
worden functies geïntegreerd, wordt ruimte efficiënt
gebruikt en wordt er voor gezorgd dat een goede woning
voor iedere Veenendaler bereikbaar wordt.
OV-voorzieningen
Bij aantrekkelijk wonen hoort ook een aantrekkelijke
uitvalsbasis voor het OV. Het kan niet zo zijn dat we
steeds meer inwoners krijgen, maar dat er niet adequaat
wordt gehandeld om de OV-verbindingen daarbij aan te
passen. Dat betekent snel handelen op het gebied van
bereikbaarheid en OV. We willen bijvoorbeeld ontdekken of
lightrail een optie is in de verbinding met Wageningen. Een
logische verbinding tussen de “apenlijn” en de “kippenlijn”
maakt dat er slechts een klein deel aan spoor noodzakelijk
is om geheel FoodValley bereikbaar te maken.

“Omdat Veenendaal vastloopt door het aantal
auto’s dat door de stad heen gaat, wordt het
OV cruciaal. Alleen busverbindingen zijn
waarschijnlijk niet voldoende. We moeten ook
kijken naar andere manieren van vervoer. “

Omdat Veenendaal vastloopt door het aantal auto’s dat door de
stad heen gaat, wordt het OV cruciaal. Alleen busverbindingen
zijn waarschijnlijk niet voldoende. We moeten ook kijken naar
andere manieren van vervoer. Hierbij kan worden gedacht aan
lightrail, snelle fietsverbindingen en mogelijkheden om de
stations toegankelijker te maken.
Veenendaal is al een aantal keer Fietsstad van Nederland
geweest en het fietsnetwerk is voor een groot gedeelte dus
goed op orde. We moeten nu focus hebben op bijvoorbeeld
busbanen, zodat reizigers eerder geneigd zijn gebruik te maken
van de bus. Handhaven van de goede fietsstad die wij zijn, maar
de focus nu op andere zaken. We willen veel meer in Foodvalley
Verband kijken hoe onze OV-verbindingen het snelst kunnen
worden ingericht. We willen directe buslijnen vanuit Veenendaal
naar de studentensteden. Je moet gemakkelijk naar Utrecht,
Ede en Wageningen toe kunnen gaan vanuit Veenendaal, over
provinciegrenzen en gemeentegrenzen heen. Slim en gericht
op snel, schoon en eigentijds vervoer.
Hier past een positief beeld van de overheid bij. De inwoner
betaalt belasting en moet daar voldoende dienstverlening voor
terugkrijgen. Voor de OV-voorzieningen betekent dit dat de
gemeente daar bij de nieuwe OV-concessie op moet inzetten
en dit lokaal moet faciliteren.

20

21

SOCIAAL DOMEIN

CDA Veenendaal staat voor:
1. Meer vertrouwen in professionals en vrijwilligers en minder verantwoording. We willen
minder aanbieders zodat we beter in vertrouwen contact hebben;
2. Het terug invoeren van de dag van de mantelzorger. Alle mantelzorgers (jong & oud)
verdienen het om in het zonnetje te worden gezet;
3. Het opstellen van een actieagenda met professionals voor Jeugdzorg, speciaal om
wachtlijsten weg te werken.

Solidariteit is de dragende kracht binnen het sociaal domein
en moet altijd het uitgangspunt zijn. Vanuit gespreide
verantwoordelijkheid gelooft CDA Veenendaal in de kracht en
expertise van professionals in het veld; zij zouden voldoende
regelruimte moeten hebben om hun vak goed uit te voeren. De
overheid moet daarom terughoudend zijn met het toevoegen
van regels, richtlijnen en bureaucratie
Het CDA is de spil van het maatschappelijk middenveld
Wij willen graag dat het maatschappelijk middenveld instapt
in moeilijke tijden, niet alleen in crisis maar ook in tijden van
een terugtrekkende overheid. Wij juichen deze terugtrekkende
beweging niet altijd toe, want de overheid heeft zeker een
grote rol. Soms is het een feit dat de overheid niet alles kan,
moet of wil doen. In zulke gevallen springt het maatschappelijk
middenveld bij. Als CDA zijn we geworteld in het maatschappelijk
middenveld. Onze leden zijn actief in kerken, sportverenigingen
en bij vrijwilligersorganisaties of dragen bij aan de stad als
ondernemers. Daarom beseffen wij en voelen wij in al onze
vezels hoe belangrijk dit maatschappelijk middenveld is.
Wij willen graag dat deze mensen uit het maatschappelijk
middenveld partners van de gemeente worden. Zij zijn geen
vrijwilligers, maar professionals met kennis van zaken die als
gelijkwaardige partner van de overheid gezien moeten worden.
Dat betekent dat de signalen die men afgeeft serieus moeten
worden genomen en in onderling overleg naar een oplossing
wordt gezocht.
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Een werkend sociaal domein
De ontwikkeling van het integreren van de drie domeinen
(jeugd, WMO en participatie) vinden wij een goede zaak. Wij
willen dat de overheid samen optrekt met de inwoner die
zorg nodig heeft: naast de inwoner staan en zorgen dat men
niet verdwaalt in een groot veld aan hulpverleners. Het moet
kunnen om beargumenteerd af te wijken van de geëigende
paden als dat leidt tot het doel dat we in de WMO, Jeugd en bij
participatie willen bereiken. Vertrouwen vanuit de gemeente
voor medewerkers is hierin belangrijk, zij zijn professional en
zouden een regierol moeten pakken.
Het CDA heeft altijd aandacht voor de mens. Wij vinden dus
dat ook de gemeente professionals nodig heeft die aandacht
hebben voor de mens. De mens gaat altijd samen met het
doel dat wij willen bereiken. De mens is belangrijker dan het
systeem. Dat doet het CDA onder andere door elk jaar de top
tien gezinnen in beeld te brengen die de meeste zorg gebruiken.
Hier gaan wij heel gericht mee aan de slag, waardoor er meer
ruimte en geld overblijft voor andere casussen.
Wij geloven erin dat mensen ruimte nodig hebben. Wij denken
dat op deze manier mogelijk 20% van de kosten bij de meest
’dure’ gezinnen kan worden bespaard. Wij gaan minder zorg in
de mensen stoppen die dat misschien niet allemaal tegelijkertijd
kunnen verwerken. We geven mensen ademruimte door
bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar een uitkering te
geven, schuldhulpverlening te bieden, maar niet meer vol te
stoppen met allerlei trajecten. Kortom: het ambitieniveau bij
deze groep mensen hoeft niet altijd even hoog te zijn. Daarnaast
gaan we aan de slag om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug
te dringen door een actieteam aan te stellen die specifiek deze
problematiek gaat bestrijden.
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“Vertrouwen
vanuit
de
gemeente
voor
medewerkers is hierin belangrijk, zij zijn
professional en zouden een regierol moeten
pakken.“

De toekomst van het sociaal domein
We willen streven naar minder systeemdenken. Een nieuwe
softwareoplossing bijvoorbeeld is niet de oplossing voor de
problemen in het sociaal domein. De afgelopen jaren is er te hard
gesneden in het sociaal domein. Daarom is CDA Veenendaal
voorstander van het principe van doelgerichte zorg: leveren in
de mate die nodig is (en niet meer).
Jeugdzorg
De kosten voor de jeugdzorg lopen hard op in de afgelopen jaren.
Dit vraagt om een heroverweging. Bij de Jeugdzorg willen we
onderzoeken of de uitvoeringskosten verlaagd kunnen worden
door bijvoorbeeld de Europese aanbesteding- en administratieen accountantskosten te verminderen.
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Mantelzorg
De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet,
liefde en aandacht van (mantel-) zorgers. We hebben de
plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het
normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend familielid of
hulpbehoevende kennis. Wij vinden dat de gemeente niet mag
korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat
op te vangen. De wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over
de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft goed kijken naar de
draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de
gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in
de gemeente op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd
zelf even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de
mantelzorgers en faciliteert hen, bijvoorbeeld door individuele
coaching en training, ook als het gaat om huisvesting. Specifieke
aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van
laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij
basisvoorwaarden. Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een
vaste positie bij het keukentafelgesprek. Betrek mantelzorgers,
als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van

“De groep jonge mantelzorgers verdient in
Veenendaal speciale aandacht, omdat zij een
grote rol spelen in onze samenleving. “

het beleid. Maak het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits
mogelijk naast de woning van degene die zorg nodig heeft.
Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers
voor informatie, advies of praktische ondersteuning.
Het CDA Veenendaal staat voor het herinvoeren van de Dag
voor de Mantelzorg op 10 november. De Dag van de Mantelzorg
moet in Veenendaal weer worden gevierd en gewaardeerd
worden vanuit de gemeente. Deze mensen verdienen het om
in het zonnetje gezet te worden. De groep jonge mantelzorgers
(tot 21 jaar) verdient in Veenendaal speciale aandacht, omdat zij
een grote rol spelen in onze samenleving.
Dementievriendelijk wonen.
Wij willen veel aandacht voor woonvormen waarin mensen
(binnen de stad) kunnen wonen. We hebben aandacht voor
onze ouderen en willen dagbesteding in de gemeente mogelijk
maken. We maken niet alleen maar mooie huizen, maar we
maken mooie “thuizen”. We richten onze wijken zo in dat deze
“thuizen” mogelijk zijn. Het CDA Veenendaal wil dit planologisch
meenemen de komende jaren. Slimme manieren, niet enkel
gericht op groei, maar ook op verzorging en aandacht voor
samenleven met mensen met dementie en mensen met een
beperking. We denken bijvoorbeeld aan kinderopvang in een
tehuis of aan ruimte voor studenten.
G-sport
Voor de gehandicaptensport in onze gemeente moet veel
aandacht blijven. Hier kunnen we ook nog veel in verbeteren.
Samen met clubs, verenigingen en ervaringsdeskundigen.
Clubs en verenigingen moeten in staat worden gesteld om
G-sport aan te bieden en als gemeente willen wij dit stimuleren.
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ONZE ONDERWIJSSTAD

CDA Veenendaal staat voor:
1. Veenendaalse kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen;
2. Integrale Kind Centrum in de wijken wat we verder willen stimuleren. Daarbij willen
we de samenwerking tussen scholen onderling en kinderdagverblijven stimuleren. Zo
maken we optimaal gebruik van de ruimte en wachttijden worden bestreden;
3. De vrijheid van onderwijs wordt gerespecteerd en elke denominatie krijgt in
Veenendaal gelijke kansen.

Vanuit rentmeesterschap en solidariteit weet CDA Veenendaal
hoe belangrijk goed onderwijs is voor inwoners. Daarbij houdt
CDA Veenendaal binnen het onderwijs expliciet focus op
kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid.
Basis- en voortgezet onderwijs
Een kind dat opgroeit, kan en moet veel leren: van normale
schoolvakken tot bijzondere vaardigheden die van pas komen
in het dagelijks leven. Dat doen kinderen thuis en op school.
De opvoeding van de ouders staat voorop en wordt aangevuld
door onderwijs. Ouders hebben de vrijheid om het onderwijs
voor hun kinderen te organiseren op een manier die past bij
hun levensovertuiging. De gemeente zorgt voor hoogwaardig
onderwijs in iedere wijk in goede schoolgebouwen. Daarmee
garanderen we dat kinderen altijd in hun eigen wijk naar school
kunnen. Zo is er altijd een vangnet en kan ieder kind rekenen
op goed onderwijs.
Als we spreken over onderwijs ligt er een heldere taakverdeling
tussen schoolbesturen, leerkrachten en de gemeente. De
verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij schoolbesturen.
Leerkrachten hebben de meeste inhoudelijke kennis. De
gemeente is primair verantwoordelijk voor schoolgebouwen,
waarin het goed leren en werken is. Als scholen samen willen
gaan werken met kinderopvang en o.a. sportverenigingen, dan
zorgt de gemeente voor passende huisvesting en waar nodig
ook personele ondersteuning (bijvoorbeeld een beheerstichting
voor een wijkgebouw waarin ook scholen een plek hebben).
We kiezen er voor om scholen te vestigen in gebouwen waarin
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ook kinderopvang en andere voorzieningen (bijvoorbeeld een
sportzaal of een gedeeld technieklokaal) een plek kunnen
krijgen. Kleine schoolgebouwen worden niet meer vernieuwd.
Als kinderen een plaats moeten vinden in het speciaal
onderwijs buiten Veenendaal, dan zorgt de gemeente voor
leerlingenvervoer. Ouders moeten hierbij de keuze krijgen uit
voldoende scholen (bijv. minimaal 3) en/of instellingen zonder
dat hun keuze de hoogte van de vergoeding beïnvloedt. Omdat
er weinig bussen rijden in de regio, zal dit voornamelijk met
taxi’s gebeuren.

“Veel leerlingen in Veenendaal doen een
vervolgopleiding aan een mbo-school. Het
mbo-onderwijs is belangrijk voor onze lokale
economie - en daar staat het CDA pal voor.“

Bij de bouw van nieuwe onderwijsvoorzieningen is aandacht
voor toegankelijkheid voor leerlingen met een beperking.
Minimaal een deel van de lokalen en 75% van het schoolplein
zijn goed toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking.

Concreet betekent dit:
• De ouders zijn vrij in de keuze voor een school voor
hun kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor
toegankelijke scholen in de eigen wijk;
• Nieuw te bouwen scholen voldoen aan het ‘nul-opde-meter’ principe. De gemeente is verantwoordelijk
voor de huisvesting en mag daar ook geen financiële
bijdrage voor vragen aan het schoolbestuur;
• Elk schoolgebouw wordt iedere vijftien jaar
gerenoveerd. We streven ernaar om deze naar het VENG
niveau (Volledig Energieneutraal) te brengen. Mocht
dat niet lukken dan is BENG (Bijna Energieneutraal) het
minimaal te behalen niveau. De renovaties die nodig
zijn om schoolgebouwen klaar te maken voor een
energieneutrale toekomst komen voor rekening van de
gemeente;
• Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om
schoolbesturen meer zeggenschap te geven over geld
voor huisvesting.;
• Schoolgebouwen zijn goed toegankelijk voor leerlingen
met een fysieke beperking (rolstoel).

Onderwijs na de middelbare school
Nederland is een kennisland. Het beroepsonderwijs (vmbo,
mbo, hbo) speelt daarbij een belangrijke rol. Als we willen
dat Nederland een kennisland blijft, moeten de overheid, de
ondernemers en het onderwijs met elkaar samenwerken.
Veel leerlingen in Veenendaal doen een vervolgopleiding aan
een mbo-school. Het mbo-onderwijs is belangrijk voor onze
lokale economie - en daar staat het CDA pal voor. Hier geldt
dat het school-/onderwijsbestuur verantwoordelijk is voor het
inhoudelijke onderwijs en de gemeente voor de ondersteuning.
Door goede samenwerking tussen de gemeente, het mbo/hbo
en ondernemers zorgen we voor een goede aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt. Goede voorbeelden zien we bij
de ICT-initiatieven in Veenendaal. In andere richtingen moeten
we hier nog meer de verbinding zoeken.
Voor leerlingen die hun vervolgopleiding buiten Veenendaal
kiezen, is goed openbaar vervoer in de regio heel belangrijk. Dit
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omdat studenten steeds langer thuis blijven wonen vanwege
de stijgende kosten voor opleidingen en woonruimte. Ede,
Amersfoort, Arnhem, Wageningen en Utrecht moeten goed
bereikbaar zijn. Volgens het CDA Veenendaal zouden de eerste
jaren van een hbo-opleiding ook in Veenendaal aangeboden
kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Associate
Degree-programma dat aansluit op de mbo-opleidingen van het
ROC A12 in Veenendaal. De omgeving van station VeenendaalDe Klomp is een mooie plek voor studentenhuisvesting in
combinatie met onderwijsvoorzieningen.
Om een leven lang leren te stimuleren streeft de gemeente
ernaar dat opleidingsinstituten regelmatig betaalbare cursussen
en seminars in Veenendaal verzorgen. Hierdoor kunnen onze
inwoners zichzelf ontwikkelen. Door een goede samenwerking
met ondernemers zorgen we ervoor dat opleidingen en
arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten.

“Wij pleiten ook voor meer veiligheid op
scholen. Een school zou per definitie een veilige
leeromgeving moeten zijn. “

Wij pleiten ook voor meer veiligheid op scholen. Een school zou
per definitie een veilige leeromgeving moeten zijn. Dat is de
plek waar kinderen en tieners leren om te gaan met hun eigen
verantwoordelijkheid. Wij zien een rol voor de gemeente in een
‘school veilig akkoord’. In de week van de veiligheid mag meer
aandacht zijn voor digitale veiligheid; cyberpesten, phishing
en online shaming komen steeds meer voor. Het is belangrijk
inwoners hierover te informeren.

Met het vaststellen van de Strategische Visie 2040 komen
onderwerpen als digitalisering en duurzaamheid in het
bijzonder naar voren als onderwerpen die aansluiten bij het
onderwijs van nu. Het CDA pleit voor een goede vertaling van
de visie naar de aanpak van de onderwijsinstellingen op basis
van dialoog.

Concreet betekent dit:
• Het CDA zorgt dat doorleren na de middelbare school
op alle niveaus mogelijk is in of vanuit Veenendaal;
• Het CDA sluit onderwijs en arbeidsmarkt zoveel
mogelijk op elkaar aan;
• Jongeren die in Veenendaal willen blijven wonen, krijgen
hiervoor alle kansen. Zo blijft talent voor Veenendaal
behouden;
• Het CDA zorgt voor duurzaam partnerschap met
onderwijsinstellingen waarbinnen de
• gemeente een betrouwbare partner is voor de lange
termijn;
• Het CDA pleit voor een goede aansluiting van
de doelen uit de Strategische Visie 2040 met de
onderwijsinstellingen in Veenendaal.
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VEILIGHEID

CDA Veenendaal staat voor:
1. Een gevoel van veiligheid voor iedere Veenendaler. In Veenendaal zijn in de afgelopen
jaren te veel incidenten geweest op het gebied van sociale veiligheid, in het bijzonder
tegen mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Dat vraagt gerichte acties in de wijken
door de gemeente;
2. Het inzetten van extra middelen voor politie en BOA’s, zodat de politie altijd bereikbaar
is en ook in Veenendaal aanwezig is. Ogen en oren in de wijk zijn voor veiligheid
onmisbaar. De wijkmanagers zijn voor onze inwoners toegankelijk en dragen bij aan
de veiligheid;
3. Veenendaal Slim en Veilig: smart city lighting, goede volgverlichting langs voet- en
fietspaden (tunnels).

Publieke gerechtigheid en rentmeesterschap betekent een
overheid die zich verantwoordelijk weet voor een veilige
leefomgeving waarin ieder mens zich kan ontplooien en zich
veilig en vrij kan voelen.
Voor CDA Veenendaal geldt dat veiligheid verder gaat dan de
fysieke veiligheid alleen. Iedere Veenendaler moet zich veilig
kunnen voelen. Dat geldt in de wijk waar je woont, de straat
waar je over rijdt, het gebouw dat je betreedt. Kortom: veiligheid
gaat ook over sociale veiligheid. Daarin heeft iedereen een rol
en is het niet alleen de taak van de overheid. Onze gemeente
moet er wel alles aan doen om veiligheid te stimuleren op die
gebieden waar zij invloed heeft. Het integraal veiligheidsplan
van de gemeente moet dan ook regelmatig worden gemonitord
en bijgewerkt aan de eisen van deze tijd.
Inzetten op de wijk
CDA Veenendaal staat, wat veiligheid betreft, voor een
wijkgerichte benadering. Daarin is een grote rol voor de
Wijkagent en de Boa’s weggelegd. Voor de wijk is het belangrijk
dat men een plek heeft om zich te verzamelen. Een wijkcentrum
is daarbij noodzakelijk.
Om het gevoel van veiligheid in een wijk te versterken, zijn
activiteiten en voorlichting nodig. Activiteiten, zoals ‘Scoren in de
Wijk’, moedigen wij aan omdat dit een laagdrempelige manier
is om met jongeren in contact te komen. Activiteiten in de wijk
zorgen ook voor een grotere onderlinge verbondenheid tussen
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de bewoners. Het project “schoon en veilig” in Veenendaal-Oost
is ook een goed voorbeeld van hoe het kan. Daarbij is aangetoond
dat er een werkgroep (met enthousiaste vrijwilligers) moet zijn
en een structureel programma. Het initiatief moet dus uit de
wijk komen en wijkmanagers begeleiden, ondersteunen en
faciliteren.
Wijkteams hebben een belangrijke rol om regie te voeren en te
verbinden. Een wijkmanager moet op het gebied van veiligheid
en handhaving een rol krijgen in het aansturen van de Boa’s (op
verzoek).
Kortom: de wijkmanager krijgt hierin een belangrijke rol. Het is
niet alleen de overheid die verantwoordelijk is voor de veiligheid,
maar het is een taak van ons allemaal. Dat vraagt voorlichting,
in gesprek gaan en samen actie ondernemen. De overheid kan
hierin het voortouw nemen door een programma op te zetten,
waardoor het voor inwoners mogelijk is om laagdrempelig
deel te nemen. We zetten in op eigen verantwoordelijkheid en
weerbaarheid.
Verkeersveiligheid
Veenendaal wordt steeds voller en dus drukker. Het is goed dat
we in 2020 zijn uitgeroepen tot Fietsstad van Nederland, maar we
zien ook dat er steeds meer ongelukken met fietsers ontstaan.
De ontwikkeling van de e-bikes heeft daarbij een belangrijke
rol gespeeld, maar ook de wijze waarop wegen, fietspaden,
trottoirs, etc. worden aangelegd is belangrijk. Als CDA pleiten
we ervoor om de hoogteverschillen tussen fietspaden, wegen
en voetpaden zoveel mogelijk weg te halen.

“Het
is
niet
alleen
de
overheid
die
verantwoordelijk is voor de veiligheid, maar
het is een taak van ons allemaal. Dat vraagt
voorlichting, in gesprek gaan en samen actie
ondernemen. “

Veiligheid in het verkeer kan ook schijnveiligheid zijn. De
Bikescouts in Veenendaal-West kosten veel geld qua onderhoud
en zijn bovendien storingsgevoelig. Daarnaast zorgen ze ervoor
dat weggebruikers zelf niet meer opletten. Gevolg is evenveel
gevaarlijke situaties als voorheen.
In de ontwikkeling van nieuwe wijken pleit het CDA om wegen
voor autoverkeer en fietsverkeer zoveel mogelijk te scheiden. Is
het toch noodzakelijk om deze naast elkaar aan te leggen, dan
zonder hoogteverschillen.
Veenendaal Slim en Veilig
Veenendaal groeit, ook als het gaat om het uitgaansleven in het
centrum. Met de komst van meer en meer cafés is het goed
toeven. CDA Veenendaal pleit voor een veilig centrum met
voldoende camera’s en smart city lighting. Door middel van
nieuwe lichttechnieken is het mogelijk om de stad veiliger te
maken. Op uitgaansavonden kleurt de straatverlichting blauw
(rustgevend), op latere momenten dimt het licht. Op de plekken
waar veel mensen zijn, straalt de straatverlichting harder.
Kortom: daar waar mensen zijn, is er meer licht, met daardoor
een groter gevoel van veiligheid.
CDA maakt zich er hard voor dat in het kader van ‘Veenendaal
Smart en Veilig’ we voorloper worden in Nederland. We willen
dat een werkgroep gaat onderzoeken of het mogelijk is om
hiervoor met Europese subsidie concrete stappen te zetten.
Wat betreft de verschillende wandel- en fietstunnels wil CDA
Veenendaal dat er meer aandacht is voor veiligheid. Iedere
tunnel moet voorzien zijn van goede verlichting (natuurlijk ook
Smart) en voldoende camera’s. We pleiten voor volgverlichting
langs fietspaden (waarbij het licht meer gaat schijnen als er
mensen in de buurt zijn).
De verlichting in Veenendaal moet altijd werken. Als er klachten
komen van bewoners, moeten deze binnen 48 uur worden
opgelost.
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Ondermijning
Wat CDA Veenendaal betreft gaat de gemeente hard inzetten
op de bestrijding van ondermijning. Daarbij maken we
onderscheid tussen ‘gewone’ criminaliteit en de inzet van
criminelen om invloed op maatschappij en politiek te hebben.
De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld baart
CDA Veenendaal grote zorgen. Met een groei naar 70.000
inwoners is Veenendaal geen klein, gezellig Veendorp meer,
maar een middelgrote stad met bijbehorende uitdagingen.
Gemeente Veenendaal mag, wat het CDA betreft, met meer
capaciteit inzetten op de voorkoming en bestrijding van
ondermijning. Dat vraagt niet alleen meer financiële inzet op
deze portefeuille, maar ook op de ‘ogen en oren’ in de wijk.
De Veense bevolking moet meer betrokken worden bij de
criminaliteitsbestrijding en ondermijning. Het is geen zaak van
overheid en politie alleen, al ligt daar in beginsel wel de eerste
taakstelling.
CDA staat honderd procent achter de hulpverlenende diensten.
Politie-, Brandweer- en Ambulancemedewerkers stellen hun
leven in de waagschaal voor de inwoners van Veenendaal. Alle
vormen van fysiek of verbaal geweld naar onze hulpverleners
moet worden aangepakt.

“Het
is
niet
alleen
de
overheid
die
verantwoordelijk is voor de veiligheid, maar
het is een taak van ons allemaal. Dat vraagt
voorlichting, in gesprek gaan en samen actie
ondernemen. “

kunnen. Een jaarlijkse vuurwerkshow vinden wij een
goed idee. Bij scholen, zorginstellingen, winkelcentra en
plaatsen waar dieren verblijven mag er een gebiedsverbod
te komen. Het verleden heeft geleerd dat bijvoorbeeld het
gebiedsverbod bij het dierenkampje in Dragonder goed
heeft gewerkt.
Voor het CDA geldt dat iedere Veenendaler zich veilig
moet voelen. Woorden van Paulus: ‘Houd zoverre het
van u afhangt, vrede met iedereen’. Voor het CDA geldt
dat ongeacht geloof, ras, gender, iedereen gelijk wordt
behandeld. Dat zullen wij zelf ook altijd uitdragen en in de
praktijk brengen. Alle vormen van discriminatie en racisme
keuren wij af.

Ook mensen met een publieke taak moeten hun werk veilig
kunnen doen. Wat ons betreft mag er meer handhaving
worden ingezet bij evenementen en de jaarwisseling. Zo is CDA
Veenendaal niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Als mensen
zelf siervuurwerk willen afsteken zou dat binnen kaders moeten
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DUURZAAMHEID,
DE ENERGIETRANSITIE,
BIODIVERSITEIT EN
DIERENWELZIJN
CDA Veenendaal staat voor:
1. Een verstandige vooruitgang met de energietransitie, dat vraagt durf en lef. We
nemen geen onverantwoorde risico’s, maar gaan wel de uitdaging aan. Er moet
daarnaast een DEVO fonds worden opgericht;
2. Veenendaals groen is het nieuwe goud. We zijn onze naam als bijenstad waard als we
de binnenstad vergroenen en biodiversiteit stimuleren;
3. Structurele ondersteuning voor organisaties die dierenmishandeling voorkomen.

Vanuit rentmeesterschap wil CDA Veenendaal bijdragen aan
een wereld die toekomstbestendig is. Daarom zetten we in
op meer duurzaamheid en ruimte voor groen en dat altijd in
gezamenlijkheid.
Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor
de welvaart en het welzijn van de komende generaties.
Iedere ondernemer weet dat de kost voor de baat uitgaat.
Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de
economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei,
ook in de Veense economie. Het klimaatakkoord van Parijs is
een doorbraak in het wereldwijde streven om de stijging van
de temperatuur op aarde te beperken. Het CDA Veenendaal
ziet het als een dure plicht deze doelstellingen te halen en in
Veenendaal willen we hier onze bijdrage aan leveren.
Verstandig vooruit
We doen de energietransitie voor mens en planeet. We vinden
het belangrijk dat we naar een andere vorm van energie toe
gaan om rentmeesterschap een concrete invulling te geven.
We kunnen niet op oude voet verder gaan. Hierbij is van vitaal
belang dat we aandacht houden voor de betaalbaarheid
en het draagvlak voor de transitie. We groeien als stad nog
steeds en we willen een woonplaats zijn die klaar is voor de
toekomst; dat geldt zowel voor de bewoonbaarheid van
onze stad (warmteprobleem) als betaalbaarheid van onze
voorzieningen. Daarnaast zijn er veel gelden beschikbaar
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(provinciaal, landelijk en Europees) om de energietransitie
vorm te geven. We willen gebruik maken van subsidies, en
stellen ons als gemeente beschikbaar voor projecten als die
uit die gelden worden betaald.

“Het uitgangspunt is voor het CDA: Verstandig
vooruit met de energietransitie!“

Het uitgangspunt is voor het CDA: Verstandig vooruit met de
energietransitie!
Hier willen we dicht bij de uitgangspunten van het CDA blijven,
namelijk rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.
Wel moeten we dit dus samen doen, zowel de inwoners, de
markt als de overheid. Een stap in het onbekende vraagt durf
en lef. We nemen geen onverantwoorde risico’s, maar een
nieuwe business case gaan we met een open vizier tegemoet.
Niet alle onzekerheden kunnen vooraf worden uitgesloten,
maar we kunnen ze wel toetsen aan onze uitgangspunten.
We gaan dus niet alles aan de markt overlaten. We gaan
duurzaam gedrag van inwoners stimuleren (bijvoorbeeld
duurzaamheidsleningen)
en
niet-duurzaam
gedrag
ontmoedigen. Stappen in het onbekende vragen durf en lef,
wij hebben dat lef maar willen geen onverantwoorde risico’s
nemen - zeker niet met belastinggeld.
De gemeente gaat steeds meer inzetten op collectieve
warmtenetten. Daarbij is individuele keuzevrijheid voor het
CDA van groot belang. Het blijkt dat een collectieve aansluiting
niet altijd even klantvriendelijk is ingericht, getuige de wijze

waarop in de eerste fase storingen bij DEVO al dan niet naar
tevredenheid werden opgelost. Het CDA Veenendaal wil dat
er door de gemeente een fonds wordt opgericht voor klanten
van DEVO waar beroep op kan worden gedaan bij problemen.
Ook kan uit een dergelijk fonds een ombudsman worden
gefinancierd.
Participatie
De participatie van inwoners is iets wat het CDA Veenendaal
belangrijk vindt bij deze grote verandering. Participatie op het
gebied van de energietransitie moet iets zijn dat voldoet aan
ons democratisch gevoel voor gerechtigheid. Het afkoppelen
van gas is mogelijk als de meerderheid van een wijk of
flatgebouw hiermee instemt. We willen voorkomen dat het
individuele belang groter wordt dan het collectieve belang bij
grote veranderingen zoals de energietransitie.
In de energietransitie moeten we samenwerken met
verschillende partijen. Voor ons staan inwoners van Veenendaal
hierin elke keer centraal. Voor draagvlak is duidelijke
communicatie en een eerlijke overheid van essentieel
belang. Dat betekent dat wij, als er grote veranderingen
plaats gaan vinden in wijken hierover op tijd in gesprek gaan
met de inwoners. We willen coöperatie met partners (echte
samenwerking) en een manier vinden waardoor inwoners zich
ook betrokken voelen bij de energietransitie. Inwoners zien we
dan ook als partners hierin. Het is van vitaal belang zo dicht
mogelijk bij de inwoners zelf te blijven in de energietransitie,
zodat zij zich onderdeel voelen van de plannen die de overheid
maakt. De overheid is de sturende partner in dit geheel.
Inwoners hebben invloed bij het maken van de plannen en
kunnen daar ook hun eigen ideeën voor indienen. Daarnaast
ondersteunen wij actief lokale energiecoöperaties met
kennis en ambtelijke inzet, indien dit leidt tot een duurzamer
Veenendaal.
Groen is het nieuwe goud
Wij vinden groen het nieuwe goud. Meer groen in de stad
verlaagt de temperatuur in de zomer, zorgt voor meer
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biodiversiteit, en leidt tot een prettiger samenleving. Wij
pleiten ervoor om voor de baby’s die dat jaar in Veenendaal
worden geboren een aantal bomen en/of bijenstruiken te
planten, om het leven van nieuwe Veenendalers te vieren en
tegelijkertijd te werken aan een groener Veenendaal. Het CDA
Veenendaal wil Veenendaal groener maken met bomen die
meerdere doelen hebben, zoals fruitbomen: ze geven insecten
voedsel en schuilplaats, houden water vast en bieden ook nog
eens oogst. Daarnaast kunnen we in de binnenstad gevels
bekleden met druivenranken: zo verandert Veenendaal in een
wijngaard en krijgt de binnenstad een geheel ander aanzicht.
Veenendaal was van oudsher de bijenstad van de regio. Dat
willen we weer worden, door onder andere het stimuleren
van de aanplant van bijenstruiken en bomen. Maar ook door
diverse bijeenkomsten en markten rondom bijen en honing
te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van natuuronderwijs
op scholen. Honingbijen zijn slechts een kleine schakel in het
ecosysteem, maar wel heel belangrijk voor de bestuiving van
onze gewassen. Op die manier stimuleren we de biodiversiteit.
Ook solitaire bijen, roofvogels, egels, sluipwespen, roofmijten,
zwaluwen, mycorrhiza-schimmels en regenwormen (om
slechts een paar soorten te noemen) behoren daartoe.
Meer groen in de stad is daarom heel belangrijk; het levert
daarnaast koeling op in de zomer en ook nog eens een betere
waterhuishouding. Het bijenvolk biedt daarbij een prachtig
voorbeeld hoe we met elkaar kunnen samenleven. Met elkaar
en voor elkaar.

“Veenendaal was van oudsher de bijenstad
van de regio. Dat willen we weer worden, door
onder andere het stimuleren van de aanplant
van bijenstruiken en bomen. “

Bescherming dieren
Dieren maken onderdeel uit van veel gezinnen. We hebben
in Veenendaal bijvoorbeeld veel honden en katten. Helaas
wordt er niet altijd even goed gezorgd voor deze dieren. De
dierenambulance is een voorbeeld van een organisatie die helpt
om mishandelde dieren op te vangen en beter te maken. Het
CDA Veenendaal vindt het belangrijk dieren en dierenrechten
te beschermen en wil in de nieuwe periode structurele
ondersteuning voor organisaties die dierenmishandeling
voorkomen.
Onze omgeving
Veenendaal ligt in een prachtige omgeving. Aan de rand van de
Gelderse Vallei, met aan de ene kant de Utrechtse Heuvelrug
en aan de andere kant de Veluwe. We kennen in onze
omgeving veel mogelijkheden voor ontspanning in natuur- en
recreatiegebieden, zoals het natuurgebied Kwintelooijen, het
Fort aan de Buurtsteeg en het Binnenveld. Wel liggen al deze
gebieden buiten de gemeentegrenzen. Hierdoor ontstaat de
indruk dat Veenendaal op dit gebied weinig te bieden heeft.
Het tegendeel is echter het geval.
Op dit moment is er geen regie en verbinding als het gaat om
recreatie en toerisme. Dit komt vooral door het verdwijnen
van de VVV Vallei. Wij zien graag een nieuwe vorm van
samenwerking, waardoor Veenendaal zich sterker kan
profileren als poort van de Heuvelrug en als onderdeel van de
Grebbelinie. Het CDA Veenendaal wil de unieke geografische
ligging van Veenendaal daarbij benadrukken.
Concreet: Veenendaal kan beter gebruikmaken van haar mooie
centrale ligging. De gemeente zet in op het promoten van
Veenendaal als regionaal centrum voor toerisme, wonen en
werken. We werken samen met omliggende gemeenten om
de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en andere lokale partners
breed bekend te maken.
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SPORT,
CULTUUR EN
VRIJWILLIGERS
CDA Veenendaal staat voor:
1. Gebouwen waar sociale en sportieve activiteiten plaatsvinden kunnen een
geoormerkte compensatie aanvragen voor betaling van OZB;
2. Nieuwe aanbieders van culturele activiteiten moeten gemakkelijker toegang krijgen
tot gemeentelijke faciliteiten;
3. Een fonds voor cultureel erfgoed. Dit fonds dient om monumenten te behouden of in
ere te herstellen, zodat de historie en het karakter van de stad behouden blijven.

CDA Veenendaal zet vanuit solidariteit en rentmeesterschap in
op ruimte voor plekken waarin mensen verbinding maken met
elkaar en mee kunnen doen. Sport en cultuur zijn bij uitstek
plekken waaromheen mensen zich verenigen en de kracht van
vrijwilligers tot uiting komt.
Sport en Cultuur
Het bloeiende verenigingsleven in kerkgenootschappen,
sport en cultuur geeft aan dat onze woonplaats sterk is in het
verenigen van mensen. De initiatieven van juist die verenigingen
en instellingen zijn erg belangrijk voor onze samenleving.
De overheid moet het verenigingsleven ondersteunen en
stimuleren waar en wanneer dat nodig is. Regels die deze
initiatieven onnodig beperken moeten opgeheven worden.
Sport
Sport en beweging vervullen een sterke fysieke en sociale
functie. Initiatieven zoals ‘Scoren in de Wijk’ en ‘Bewegen voor
Senioren’ zijn erg waardevol. Door middel van Sportservice
zorgt de gemeente voor goede faciliteiten en service. Het CDA
Veenendaal vindt dat de bestaande regelingen (zoals Het
Sportfonds, Minimabeleid, Armoedebeleid en invoering van
het Jeugd Cultuurfonds) voor inwoners die niet de financiële
middelen hebben om mee te doen proactief uitgevoerd
moeten worden. We zien graag dat er meer laagdrempelige
buitenactiviteiten in de vakantieperiodes komen, gericht op
inwoners die niet op vakantie kunnen.
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Sport en gezondheid horen bij elkaar. We kennen allemaal
de minder gezonde snacks in de sportkantines. Hoewel een
ongezonde snack op z’n tijd lekker kan zijn, pleit CDA Veenendaal
daarnaast ook voor gezonde snacks in sportkantines. We willen
budget beschikbaar stellen voor een prijs voor ‘de meest gezonde
sportkantine van Veenendaal’. Deze wordt elk jaar uitgereikt
door een vakjury. Alle sportclubs in Veenendaal kunnen zich
hiervoor aanmelden. Het roken in openbare ruimte, dus ook bij
sportclubs, mag wat ons betreft worden verboden.
Naast het belang voor actieve inwoners moet de toegankelijkheid
van sport voor iedereen verbeterd worden. Wij pleiten daarom
voor een speciaal fonds voor inwoners die niet of nauwelijks actief
kunnen sporten. In dit fonds verwerken wij ook mogelijkheden
voor sportverenigingen om hun eigen complexen toegankelijker
te maken voor mensen met een beperking.
Cultuur
Cultuur is erg belangrijk voor onze samenleving. Daar hoort
volgens het CDA Veenendaal een bruisend stadshart en een
breed aanbod van culturele activiteiten bij. Het CDA Veenendaal
ziet graag dat de gemeente de amateurkunst actief steunt door
de beperkingen op alternatieve financiering te verminderen
en verenigingsgebouwen de mogelijkheid te geven een
geoormerkte compensatie aan te vragen voor betaling van de
OZB.
Ons centrum heeft veel kansen om cultuur te verbinden met
ontspanning en winkelen. Het stadshart is inmiddels niet meer
weg te denken. Inwoners kunnen uit het aanbod kiezen hoe ze
invulling geven aan ontspanning en cultuur. We willen meer
aandacht voor het Kees Stipplein en Thoomesplein als cultureel
hart.

“De Veense vrijwilligers moeten vaker en meer
in het zonnetje moeten worden gezet en moeten
worden gewaardeerd voor al het werk dat zij
doen. Zij zijn namelijk een onmisbare schakel in
onze samenleving. “

van het kerkje aan de Zandstraat. De Historische Vereniging
Oud Veenendaal kan hier een belangrijke adviserende en
coördinerende rol in vervullen.
Voor wat betreft het immaterieel cultureel erfgoed zien wij
een belangrijke rol voor de instellingen in de cultuurfabriek
en het Spectrum. Kijkend naar verleden en toekomst is de
samenwerking tussen alle culturele instellingen op het gebied
van educatie en cultuur erg belangrijk. Nieuwe vormen van
cultuurbeleving krijgen ook de ruimte.
Vrijwilligers
Zowel sport, cultuur als zorgorganisaties draaien veel op
vrijwilligers. In Veenendaal wordt er bovenmatig vaak een
beroep gedaan op onze vrijwilligers. Het CDA Veenendaal
vindt dat de Veense vrijwilligers vaker en meer in het zonnetje
moeten worden gezet en moeten worden gewaardeerd voor al
het werk dat zij doen. Zij zijn namelijk een onmisbare schakel
in onze samenleving. Juist omdat ze het niet doen voor het
geld, maar vanuit een intrinsieke motivatie. Om hen hiervoor te
bedanken wil het CDA Veenendaal het Veens Vrijwilligersfeest
in ere herstellen.

Onlangs is de nieuwe cultuurvisie vastgesteld. De zeven
verhaallijnen bieden een mooi houvast om alle inwoners meer te
betrekken bij cultuur. We stimuleren nieuwe cultuuraanbieders
om bij te dragen aan de kunst- en cultuureducatie in Veenendaal.
Veenendaal kent een rijke historie, die veel oudere inwoners
koesteren. Van die rijke historie is niet veel meer te zien. Ook
is er relatief weinig cultureel erfgoed; wat er nog is moeten
we koesteren. Een fonds voor cultureel erfgoed kan mede een
impuls geven aan het cultuurhistorisch besef. Dat fonds moet
worden gebruikt om Rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten in ere te herstellen, maar is geen restauratieof onderhoudsfonds. We denken dan aan gebouwen waar
een maatschappelijke of publieke functie aan gekoppeld kan
worden. Bijvoorbeeld het terugbrengen in historische staat
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BETROUWBARE
OVERHEID
CDA Veenendaal staat voor:
1. De Veenendalers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en benaderbare
overheid. Het bestuur en de gemeenteraad moeten vol inzetten op het stimuleren van
de participatie en initiatieven zoals Right-to-Challenge en een jaarlijkse Veenendaal
Fair;
2. Samenwerking binnen FoodValley versterkt de positie van Veenendaal en dat
moeten we uitbouwen. We zien een groeiende rol voor onze stad binnen FoodValley
als vestigingsplaats voor jonge gezinnen en expats. Ook bij grote opgaven, zoals de
energietransitie, trekken we samen met onze buurgemeenten op;
3. Een gezond financieel beleid, waarbij de OZB niet verder wordt verhoogd. De reserves
die we aanleggen moeten in verhouding staan met de risico’s. Bovenmatige reserves
bouwen we af voor lastenverlichting en investeringen.

Vanuit publieke gerechtigheid zet CDA Veenendaal in op een
betrouwbare overheid.
Betrouwbare overheid
De overheid is anno 2022 niet meer alleen een uitvoerder van
overheidsbeleid, maar zou als betrouwbare partner naar de
burgers moeten optreden. Een inwoner van Veenendaal mag
door onze gemeente nooit met wantrouwen worden benaderd.
CDA Veenendaal staat voor een overheid die haar inwoners
betrekt en hun stem hoort. Kortom: een betrouwbare overheid,
die staat voor het algemeen belang.
In de komende jaren komen steeds meer overheidstaken bij
de gemeenten te liggen. Dat vraagt om meer regie, kwaliteit
en creativiteit, die deze zaken bovendien efficiënt aanpakken.
Tegelijkertijd vraagt dat om een gemeenteraad die gericht is op
samenwerking. In een debat worden de standpunten duidelijk
gemaakt, maar het uiteindelijke doel is een gezamenlijke
oplossing. De gemeenteraad kan hier nog meer dan nu
de kwaliteiten, de inzet en de inzichten van inwoners gaan
gebruiken. Er moet ruimte zijn voor goede oplossingen van
inwoners. Inwoners en ondernemers met een goed plan kunnen
gemakkelijk met de gemeente en de raad in gesprek komen
om mogelijkheden te verkennen. Een initiatief als Right-toChallenge moet worden gestimuleerd door het een structurele
plaats te geven in beleid.
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Om de politieke cultuur en de werkwijze te veranderen moet
er een betere samenwerking en afstemming komen tussen
de ambtelijke organisaties en maatschappelijke organisaties
in Veenendaal. Alleen via goede samenwerking kunnen we als
Veenendaal de uitdagingen van de komende jaren aangaan.
Het maatschappelijk middenveld heeft een cruciale rol en die
moet zoveel mogelijk ondersteund worden door inwoners,
raadsleden en ambtenaren.
Veenendaal Fair
Om het vertrouwen in de politiek te herstellen is het nodig dat
inwoners van Veenendaal gezien en gehoord worden. Dat is
onmisbaar voor voldoende draagvlak in onze samenleving.
Daarom wil het CDA Veenendaal dat er vanaf 2022 ieder
jaar een Veenendaal Fair wordt georganiseerd. Op deze fair
presenteren de gemeentelijke organisaties, de zorgorganisaties,
de corporaties en het maatschappelijk middenveld (scholen,
vrijwilligersorganisaties, verenigingen, sportclubs, etc.) zich aan
de inwoners van Veenendaal.
Het zou goed zijn als het college van burgemeester en
wethouders en de raadsleden ook aanwezig zijn, zodat mensen
direct contact kunnen leggen met hun vertegenwoordigers.
‘Date een gemeenteraadslid’ zou een goede slogan zijn.
Door de Veenendaal Fair binnen honderd dagen na de
gemeenteraadsverkiezingen te organiseren smeden we het
ijzer als het heet is.

FoodValley
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat we bij grote
onderwerpen, zoals de energietransitie, woningbouw en
infrastructuur verder moeten kijken over de grenzen van onze
gemeente heen. Samenwerking met onze buurgemeenten en
FoodValley is daarbij essentieel. Het belang van onze inwoners
moet daarbij altijd voorop blijven staan.
Duidelijk is dat de samenwerking binnen FoodValley de positie
van Veenendaal versterkt en dat moeten we vasthouden. We
zien een groeiende rol voor de stad binnen FoodValley als
vestigingsplaats voor jonge gezinnen en expats. Wel blijven
we kritisch de kosten en de baten van FoodValley volgen. We
zien graag dat de administratie en boekhouding een realistisch
beeld schetsen van de financiële stand van zaken. Dan is voor
onze inwoners goed te zien wat de toegevoegde waarde is van
dit alles.
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“Het CDA Veenendaal staat voor een gedegen
financieel beleid. Er wordt niet meer uitgegeven
dan dat er beschikbaar is. “

Gemeentefinanciën
Het CDA Veenendaal staat voor een gedegen financieel
beleid. Er wordt niet meer uitgegeven dan dat er beschikbaar
is. Structurele kosten kennen een structurele dekking. En
toegekende budgetten zijn taakstellend. Bij nieuw beleid
kijken we eerst of het oud en/of bestaand beleid kan vervangen.
Het gebruik van voorzieningen moet zoveel mogelijk door
de gebruikers van die voorzieningen bekostigd worden. Het
principe ‘de gebruiker betaalt’ is leidend. Ten slotte zorgt de
gemeente voor voldoende financieel weerstandsvermogen.
Met een aantrekkende economie is het verleidelijk om geld uit
te geven dat er nog niet is. We pleiten ervoor om de algemene
reserve langzaam weer te laten toenemen.
Reserves
Het CDA Veenendaal wil voorzichtig omgaan met de toekomstig
geraamde exploitatieoverschotten. Na afloop van ieder jaar zal
telkens opnieuw worden afgewogen welk deel het beste kan
worden ingezet voor maatschappelijk nuttige functies, zoals
het openbaar groen of de cultuur en welk deel apart wordt
gezet als appeltje voor de dorst ten behoeve van een duurzaam
sociaal beleid.
Bij het maken van deze afweging moet een vast onderdeel
zijn of er bespaard zou kunnen worden op bestaand beleid als
gevolg van gewijzigde omstandigheden.

Concreet betekent dit:
• Het CDA Veenendaal staat voor een sluitende
begroting;
• Het CDA Veenendaal beperkt de groei van de
overheidsbestedingen en krimpt deze in waar mogelijk;
• Reserves moeten in verhouding staan tot de mogelijke
risico’s;
• Bovenmatige reserves worden afgebouwd voor
lastenverlichting en investeringen in Veenendaal;
• Het CDA Veenendaal wil dat de OZB de komende vier
jaar niet stijgt.
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