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oudenbergers leven in een prachtig dorp omringd door
bossen en met mooie cultuurhistorische landgoederen.
Dat dit heel bijzonder is, blijkt wel uit de duizenden
toeristen die elk jaar naar onze omgeving komen om er te genieten
van lange wandelingen en fietstochten door de natuur. Wij hoeven
maar de deur uit te lopen en staan er middenin. Daarnaast zijn er
belangrijke historische plaatsen zoals de Pyramide van Austerlitz
en de Grebbelinie, waarbij de geschiedenis van Nederland tot
leven komt. Een dorp met fijne voorzieningen om te sporten,
naar de kerk te gaan, een hapje te eten of een boodschap te doen.
Een bloeiend verenigingsleven met ontzettend veel vrijwilligers,
die zich inzetten voor elkaar en voor allerlei activiteiten die
georganiseerd worden. Als er iets geregeld moet worden: vraag
het een Woudenberger en het komt voor elkaar. We zorgen goed
voor elkaar.
Om dit alles in goede banen te leiden is er de gemeente,
die bestuurd wordt door het College van Burgemeester en
Wethouders. Daarnaast is er de gemeenteraad bestaande uit 15
leden. Deze raad houdt zich o.a. bezig met de beslissingen over
financiën, de zorg, verkeer, wonen, inrichting van het dorp, enz.
De raadsleden controleren ook de burgemeester en wethouders.
Daarnaast zijn de leden het aanspreekpunt voor de inwoners van
Woudenberg om te horen wat goed is in het dorp en ook voor
zaken die verbeterd kunnen of moeten worden.
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Voor u ligt ons verkiezingsprogramma waarin wij u meenemen
langs de thema's die wij belangrijk vinden voor Woudenberg.
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GEMEENTERA ADS
VERKIEZINGEN

ALLE OGEN OP 16 MAART 2022

Op 16 maart mogen alle Woudenbergers van 18 jaar en ouder naar de
stembus om te bepalen wie er plaats
mogen nemen in de gemeenteraad.
De Woudenbergse verkiezingen zijn
wat overzichtelijker dan de landelijke,
want er doen minder partijen
mee en daarnaast staan er medeWoudenbergers op de lijst, dus grote
kans dat er bekenden tussen staan.

inzetten, samen met u als inwoner
van Woudenberg. We hopen dat onze
ideeën bevallen en dat we u over de
streep kunnen trekken om op het
stembiljet één van onze enthousiaste
kandidaten uw stem te geven.

Weten wat er leeft
Om tot dit verkiezingsprogramma te
komen, hebben we gesproken met
veel mensen uit ons dorp: inwoners,
ondernemers en leden van diverse
organisaties, zoals sportverenigingen
en kerken. We zijn dankbaar voor alle
ideeën, meningen en informatie die
wij op deze manier kregen.

Met dit programma willen wij ons als
CDA Woudenberg graag voorstellen
aan de mensen die nieuw zijn in
Woudenberg. Ook zullen we iedereen
meenemen langs de onderwerpen die
wij belangrijk vinden in ons dorp en
waar we ons (opnieuw) voor willen
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SAMENLEVEN DOE
JE NIET ALLEEN
KERNWAARDEN VAN HET CDA

W

Waar staan wij
voor
e zijn een christelijke partij en dat betekent dat we keuzes maken die gebaseerd zijn op
onze waarden. De grondbeginselen van de christendemocratie zijn: rentmeesterschap,
gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. De oorsprong
hiervan vinden we in de Bijbel.

RENTMEESTERSCHAP

PUBLIEKE
GERECHTIGHEID

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van
onze (voor)ouders en te leen van de mensen
die na ons komen. Dat vraagt dat we verder
kijken dan ons eigen belang en onze eigen
tijd, ook op financieel gebied. Beheren en
beheersen zijn niet voldoende. Om een betere
samenleving achter te laten zijn creativiteit en
innovatie nodig.

De overheid is er om samenleven mogelijk te
maken voor ons allemaal. Een betrouwbare
overheid stelt duidelijke grenzen en geeft
mensen zekerheid. De overheid is er ook om
onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig
zijn. En: de overheid moet zorgen voor mensen
die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID

SOLIDARITEIT

x

De overheid geeft al die mensen en organisaties
het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn.
En de burger geeft de overheid het vertrouwen
om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is
dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels
en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven
weten vaak zelf heel gOed hoe dingen geregeld
moeten worden.
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Er moet betrokkenheid zijn tussen jong en
oud en tussen arm en rijk. We leven niet alleen
voor onszelf, maar we zijn pas mens door met
elkaar te leven. De overheid zorgt voor de
basis van sociale zekerheid: voor iedereen is
er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen.
Persoonlijke aandacht mag daarbij niet uit het
oog worden verloren. We vinden onderlinge
verbondenheid tussen mensen belangrijk.
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MICHEL HARDEMAN

FRACTIEVOORZITTER

WIE ZIJN WIJ

Michel is werkzaam als Manager Groot Zakelijk bij de Rabobank, getrouwd met Agnes
en heeft 2 dochters en een zoon.

DE HUIDIGE
FRACTIELEDEN

Ik zit sinds 11 jaar in de gemeenteraad en heb financiën en zorg in mijn portefeuille. Het is
belangrijk dat je als overheid naar de inwoners toe gaat om informatie op te halen. Je kunt
niet alles afstemmen op het gemeentehuis of met projectontwikkelaars. Participatie gaat
verder dan een ‘vinkje zetten’ dat je een paar bewoners gesproken hebt over een plan.
Daarnaast moet je altijd duidelijk voor ogen hebben welk probleem je oplost. De zorgen
van inwoners moet je altijd serieus nemen en ik ben er trots op dat Woudenbergers ons
weten te vinden en dit ook waarderen.

In de landelijke politiek gaat het over
de grote thema’s, maar in Woudenberg
speelt zich dat net zo goed in het klein
af. Als je iets wilt veranderen, dan kun je
niet aan de zijlijn blijven staan. Hoewel
het dorpsbestuur een serieuze taak
is, beleven onze raadsleden ook veel
plezier aan hun werk. Zij zijn betrokken
bij de inwoners in Woudenberg en
willen hun thema’s op de agenda
zetten.
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“Het heeft zin om je ermee te bemoeien wat er gebeurt
in het dorp.”

JAN BESSEMBINDERS

RAADSLID

Jan is Beleidssecretaris voor VNO-NCW met in zijn portefeuille circulaire economie en
milieubeleid, getrouwd met Sharon en heeft 2 zoons.

8

2

Sinds vier jaar ben ik raadslid in Woudenberg en ik houd me o.a. bezig met milieu, wonen
en veiligheid. Ik wilde de gemeentepolitiek in omdat ik het belangrijk vind om mijn
dorpsgenoten te vertegenwoordigen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dat
ik nieuwsgierig ben naar wat er leeft onder Woudenbergers, helpt me daarbij. Ik word
regelmatig aangesproken door inwoners als zij merken dat ik ergens mijn tanden in zet en
ik vind het heel plezierig om daar dan hun mening over te horen. Zo meldden inwoners
zich twee jaar geleden bij mij met vragen over hun WOZ-aanslag en dankzij hen heb ik
misstanden kunnen aankaarten in de raad – en kunnen oplossen. Signalen van inwoners
vind ik ontzettend belangrijk: of het nou gaat om betaalbare woningen, straatlantaarns of
hondenpoep.”

“Ik ben nieuwsgierig naar wat er leeft onder
Woudenbergers”
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WIJ STELLEN A AN U VOOR:
LOUISE WIJNBERG

JANNEKE BEUMER

3
CARLIJN DE SMIT

4
DENNIS KLEIN
WOLTERINK

5
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JEFFREY VAN
KORLAAR

HANS VAN DER
KNAAP

7
ESTHER VAN DER
HART

6

8
ROEL VAN SCHAIK

9

11

10

WA AR STA AN WE VOOR
DE ROL VAN HET CDA IN WOUDENBERG

,,
De gemeente moet niet
alleen over inwoners
praten, maar juist ook
met inwoners

,,

Michel Hardeman

C

DA Woudenberg is een lokale partij, die volledig bestaat uit inwoners
van ons dorp. Het draait bij ons om de Woudenbergers en wij bepalen
zelf ons verkiezingsprogramma met daarin de zaken die voor Woudenberg
van belang zijn. In een lokale partij kan iedere inwoner meedenken en dat is
precies wat wij willen. Het voordeel van de landelijk organisatie is dat wij ook
in de provincie Utrecht, in Den Haag en zelfs in Brussel vertegenwoordigd zijn,
dus de lijnen zijn kort: we weten snel wat er buiten Woudenberg speelt en
kunnen daar ook aankaarten wat belangrijk is voor Woudenberg. Daarnaast
hebben we een netwerk met andere regionale CDA-afdelingen, waarmee
we kunnen overleggen, informatie en ideeën uitwisselen of samenwerken.
Een voorbeeld van deze samenwerking was het gezamenlijk optrekken
van regionale CDA-afdelingen bij de actie met het zonnelint langs de A12.

ONZE DROOM VOOR
WOUDENBERG
Wij staan voor een dorp waarin mensen samen op een prettige manier
samenleven. Waarin mensen vrij zijn hun leven zelf in te richten, maar ook
een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar en het dorp toe. Een dorp waar
we solidair zijn door op te komen voor de zwakkeren in de samenleving,
zodat iedereen mee kan doen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de gemeente
financieel gezond is. Een gemeente moet soms moeilijke beslissingen nemen.
Daarin willen wij dat de gemeente transparant is, uitlegt aan de bewoners wat zij
doet en met hen in gesprek blijft. De gemeente moet niet alleen over inwoners
praten, maar vooral ook met inwoners. Als we iets kunnen verbeteren, dan gaan
we met elkaar het gesprek aan.

12

Michel Hardeman

W

e kijken nog even terug naar de afgelopen
periode en waar wij ons voor ingezet
hebben. In het algemeen hebben we inhoud
gegeven aan de controlerende functie ten opzichte
van burgermeester en wethouders. Hier zullen wij ons
voor blijven inzetten.

WA AR ANDEREN PRATEN
KOMEN WIJ IN ACTIE

WAT HET CDA HEEFT BEREIKT IN WOUDENBERG 2018 - 2022
Verkeersveiligheid
Blijvend aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid binnen en buiten
ons dorp, zoals de situatie op de Nico
Bergsteijnweg en het aankaarten van
de (geluids)overlast van sluipverkeer
door het dorp.

Verkeersdrukte op de provinciale
weg N224 (Zeist - Woudenberg Scherpenzeel ) en N226 (Maarsbergen
- Woudenberg - Amersfoort) op de
kaart gezet in de gemeenteraad
en ook in de provincie met behulp
van een klankbordgroep voor en
door inwoners. De overlast voor
omwonenden is erkend en herkend
en wordt eindelijk aangepakt door de
provincie Utrecht.

Gemeentelijke
belastingen

Financiën

Inzetten voor correcte en betaalbare
woonlasten. Het CDA heeft signalen
van inwoners opgepikt over het
ontbreken van aanslagen voor de
gemeentelijke belastingen en dit
aangekaart bij de wethouder. De
informatievoorziening vanuit de
gemeente bleek onvoldoende, het
duurde lang voordat alles op orde was
en er zijn enorme kosten gemaakt.

Woningbouw
Sterk gemaakt voor minimaal 25%
van nieuwbouw aan betaalbare
woningen voor starters en voldoende
sociale huurwoningen. Jongeren
van het CDJA hebben ingesproken,
omdat zij graag in Woudenberg
willen wonen.
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Mobiliteit

Omdat we staan voor een financieel
gezonde gemeente hebben wij lang
voor de bezuinigingsdialoog al
aangedrongen op extra bezuinigingen
toen het nog kon – om later ergere
maatregelen te voorkomen. Omdat
de coalitie en het College daar niet in
mee wilden gaan, zijn we eind 2020
in een nieuwe bezuinigingsdialoog
beland.

Eenzaamheid
Aandacht besteed aan eenzaamheid
onder inwoners, zowel jong als oud.
Dit deden we onder meer met onze
jaarlijkse Kerstkaartenactie en het
grote volleybaltoernooi van het CDJA.

©Betting Kroese
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DE TOEKOMST VAN WOUDENBERG
Hoe zien wij Woudenberg in de komende periode (2022-2026)?
We hebben acht onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor ons dorp. Hieronder
staan deze punten samengevat en daarna volgt een uitgebreidere beschrijving.
1. Gemeentefinanciën moeten in balans zijn. Dit is een ingewikkelde opgave in deze
tijd, maar nodig om voorzieningen te kunnen blijven bieden.
2. Aandacht blijven vragen voor mobiliteit, zodat het dorp goed bereikbaar blijft met
de auto, zonder overlast en dat het ook prettig is om te fietsen in het dorp.
3. Mensen willen graag in Woudenberg (blijven) wonen, maar het woningaanbod moet
beter aansluiten bij de vraag, vooral voor mensen, die minder te besteden hebben.
4. Veel inwoners missen een gezellige dorpskern en daar willen wij ons voor inzetten.
5. Agrarische bedrijven horen bij Woudenberg en wij willen dat zij gesteund worden bij
ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie en verduurzaming.
6. De weg naar een duurzame toekomst is de grote uitdaging waarvoor we staan en
daar moeten we met elkaar mee aan de slag: gemeente, provincie, bedrijven en
inwoners.
7. Als mensen zorg nodig hebben, dan is het fijn wanneer dit goed geregeld is.
Daarnaast is juist ook het omzien naar elkaar zo belangrijk en hiervoor willen wij
buurtinitiatieven stimuleren.
8. Er zijn heel veel verenigingen in het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten, sporten
en hun passie delen. Dit houdt ons gezond en zorgt voor verbondenheid en ook hier
willen wij ons graag voor inzetten.

“Als je wat wilt veranderen, dan moet je meedoen.’’
– Jan Bessembinders
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GEZONDE FINANCIËN
HOE KRIJGEN WE DE BEGROTING
VAN HET DORP WEER IN BALANS?
We willen ons inzetten voor

✓
• Woudenberg weer financieel gezond maken;
• Scherpe controle op de inkomsten en uitgaven van de gemeente;
✓

✓
• Inning van de gemeentelijke belastingen op orde krijgen en houden;
• Duidelijke keuzes in de begroting en deze goed communiceren met inwoners.
✓

D
door:
•
•
•
•

e Woudenbergers worden geconfronteerd met enorme tekorten die zijn
ontstaan in de afgelopen raadsperiode

hogere uitgaven in het sociaal domein;

Daarnaast hebben de afgelopen jaren bewezen
dat een goede controle op de gemeentelijke
belastingen essentieel is. Keer op keer bleef de
te weinig toezicht op het financieel beleid; CDA-fractie vragen stellen over aanslagen die
hoge kosten door problemen met het niet verstuurd werden of die gewoonweg niet
heffen van de gemeentebelastingen.
klopten.
bezuinigingen vanuit het rijk op het
gemeentefonds;

Door vele samenwerkingsverbanden is
het inzicht in de uitgaven erg ingewikkeld
geworden en ook hier moet beter de vinger
aan de pols gehouden worden, zodat het geld
uitgeven wordt aan de doelen waarvoor het
bestemd is. Processen en afspraken in de zorg
moeten duidelijk zijn en het moet duidelijk
zijn voor de inwoners wat wel en niet kan.
Ook moet goed gekeken worden naar welke
onderzoeken er echt nodig zijn en of er wel
zoveel externen ingehuurd moeten worden.
De pot met geld is eindig, dus keuzes zijn
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noodzakelijk, maar dan moet je wel de juiste
maken. Als er bezuinigingen nodig zijn, dan
moet dat niet ten koste gaan van de handen
die het werk doen.

Na afloop van de vorige raadsperiode waren
de financiën prima op orde. Amper drie jaar
later staan we onder verscherpt toezicht
van de provincie. Het is nu noodzakelijk dat
er financiële stabiliteit komt om ook in de
toekomst goede voorzieningen te kunnen
blijven bieden en Woudenberg prettig en
leefbaar te houden. Dit betekent ook scherpere
controle op de inkomsten en uitgaven van de
gemeente.
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Op weg naar...
BETERE MOBILITEIT
HOE HOUDEN WE HET DORP
BEREIKBAAR EN VEILIG?

✓
• Een goede verkeersontsluiting aan de randen van het
dorp, met name bij Hoevelaar;
✓
• Tegengaan van sluipverkeer, zowel in de wijken als in
het buitengebied;
✓
• Aanleggen van goede en veilige fietsverbindingen;

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk punt
voor het CDA. Woudenberg ligt nu eenmaal
op een kruispunt van provinciale wegen. Deze
centrale ligging heeft veel voordelen voor ons
dorp. De keerzijde is echter dat deze wegen
niet alleen erg druk zijn tijdens de spits, maar
ook daarbuiten. In de toekomst zal de drukte
nog verder toenemen door de nieuwe wijk
Hoevelaar met 900 woningen, eventuele
verdere uitbreidingen in de toekomst aan de
oostkant van Woudenberg, en door nieuwbouw
in onze buurgemeente Scherpenzeel.

Het CDA wil dat er oplossingen komen voor
de drukte op de N224 en wij zullen dit bij de
provincie en gemeente onder de aandacht
blijven brengen. Het voorstel van de provincie
om meer de fiets te nemen is geen optie voor
al het werkverkeer en vrachtverkeer. Het CDA
is voor goede oplossingen die voortkomen uit
eerder uitgevoerde onderzoeken, maar wil geen
geld uitgeven aan dure nieuw onderzoeken
als die niet nodig zijn. Eerder onderzoek heeft
twee jaar geleden al overtuigend aangetoond
dat de N224 niet nog meer verkeer aankan en
dat een nieuwe ontsluiting de enige oplossing
is om de overlast voor weggebruikers en
omwonenden te beperken.
20
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✓
• Goede inspraakmogelijkheden voor bewoners, met een
duidelijke terugkoppeling.

Binnen de bebouwde kom blijft aandacht
nodig
voor
verkeersveiligheid,
zeker
ook door het sluipverkeer. Het kan zijn
dat het aantal bewegingen wel binnen
de wettelijk toegestane norm van 5.000
voertuigbewegingen per rijrichting per dag
valt, maar als dat betekent dat er bij jou voor
de deur iedere 20 seconden een auto of een
knetterende bromfiets langsraast, gaat dat
ten koste van het woonplezier, toch?
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VOLDOENDE EN
BETA ALBARE
WONINGEN
VOOR IEDEREEN EEN PLEK
OM TE WONEN EN WERKEN
22

We willen ons inzetten voor

✓
• Voldoende woningen voor starters én senioren om zo ook te zorgen voor
betere doorstroming;
✓
• Het makkelijk maken om een vergunningen te verkrijgen voor
mantelzorgwoningen;
✓
• Het vasthouden van de goede relatie tussen de gemeente en bedrijven.
Er is veel gebouwd in de afgelopen jaren.
Toch wordt (betaalbare) woonruimte
steeds meer een probleem voor
iedereen. Er zijn de afgelopen periode
stelselmatig woningen in het duurdere
segment gebouwd, met als gevolg een
groot tekort aan starterswoningen,
goedkopere huurwoningen en huurwoningen in het algemeen. Dit wil het
CDA beter in de gaten houden door
het percentage dat hieraan moet
voldoen vast te zetten. Onder druk van
het CDA gaat het percentage sociale
huurwoningen als onderdeel van
nieuwbouwprojecten de komende
jaren van 20% naar 30%. Wij zullen erop
blijven hameren dat de belofte van het
College ook echt wordt uitgevoerd.
Ook voor senioren is het belangrijk om
voldoende woningen te hebben, zodat
zij, wanneer ze dat willen, kunnen
doorverhuizen
naar
bijvoorbeeld
een appartement. Slechts 16% van
de woningen in Woudenberg is een
appartement. Als er geen appartementen
beschikbaar zijn voor senioren, dan zijn
vaak dure aanpassingen aan de woning
nodig, zoals bijvoorbeeld een traplift.
Dat kan anders! Wanneer senioren wel
door kunnen schuiven naar een woning
van hun keuze, dan komen de woningen
die zij achterlaten beschikbaar voor
gezinnen. Daarnaast is het fijn wanneer
oudere Woudenbergers in de buurt van
het centrum kunnen wonen, dichtbij de

voorzieningen die voor hen belangrijk
zijn. Dit is onder meer goed voor de
sociale contacten.
De vraag naar mantelzorgwoningen
neemt toe en wij pleiten voor het
eenvoudig maken van het verkrijgen
van vergunningen hiervoor.

Werken in Woudenberg
De bedrijven in Woudenberg geven
aan dat er een goede samenwerking
is met het college van B & W. Goede
bedrijventerreinen zijn noodzakelijk,
onder meer omdat dit werkgelegenheid
oplevert. De helft van de banen bij
deze bedrijven wordt ingevuld door
Woudenbergers en veel daarvan gaan
op de fiets naar het werk. Het blijkt
echter dat er onvoldoende ruimte is
voor bedrijven om uit te breiden en ook
voor startende ondernemers is het lastig
om een plekje te vinden. De hoeveelheid
beschikbare bedrijventerrein is sinds
1994 zelfs verminderd met 8 hectare.
We zien er de noodzaak van in om dit
op de agenda te zetten en te houden.
Daarnaast is een goede ontsluiting van
het industrieterrein essentieel, vanwege
de vele transportbedrijven, service en
bouw- (gerelateerde) bedrijven.
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EEN SFEERVOLLE
DORPSKERN

HOE MAKEN WE HET GEZELLIG
IN HET CENTRUM?

We willen ons inzetten voor

✓
• Een levendig en leefbaar centrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten;
✓
• Een toegankelijk dorp waarin mensen niet in hun bewegingsvrijheid beperkt
worden.

Dat er iets moet gebeuren met de kern
van Woudenberg, daar is iedereen het wel
over eens. Er vinden al heel lang allerlei
onderzoeken plaats, maar het komt nog
niet tot ontwikkelen. Op deze manier jagen
we ondernemers en bezoekers weg uit het
dorp, terwijl dat juist niet is wat we willen.
De visie is ontwikkeld, dus nu kan de route
bepaald worden en daarna kunnen we er
een gezellig centrum van maken voor jong en
oud. Bedrijvigheid in het dorp is bijvoorbeeld
belangrijk voor jongeren, die daar hun eerste
baantje hebben. Op die manier betrek je hen
bij het dorp en bouwen zij een netwerk op.
Wat niet vergeten mag worden, is dat het
dorp een plek moet zijn, die voor iedereen
goed toegankelijk is: wandelend, fietsend,
met rollator, kinderwagen, blindenstok,
scootmobiel of rolstoel. Als dat niet goed
geregeld is, voelen mensen zich beperkt in hun
bewegingsvrijheid en daar moeten we onze
24

ogen niet voor sluiten. Hoe fijn is het ook dat
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een werkplek hebben in ons dorp en zo ook bij
kunnen dragen aan de samenleving. Dat zorgt
voor contacten met andere mensen en maakt
dat zij zich gewaardeerd voelen.
We zijn van mening dat in een dorp als
Woudenberg de winkels op zondag niet
open hoeven. Voor boodschappen zijn er
uitgebreide mogelijkheden op vrijdag- en
zaterdag-avond, terwijl het dan meestal rustig
in de winkels is. Tevens waren de supermarkten
tijdelijk op zondag open, waar weinig gebruik
van werd gemaakt. Veel kleinere winkels staan
niet te springen om open te gaan op zondag
en daarnaast zal het ook voor de werknemers
betekenen dat het niet meer vanzelfsprekend
is om op zondag vrij te zijn. De keuze om vrij te
kunnen zijn, vervalt daarmee. Je mag genieten
van de rust in het dorp.

25

5

Op
weg
naar...

H

et buitengebied van Woudenberg is groot en er zijn veel agrariërs gevestigd,
die zorgen voor een enorme werkgelegenheid. We beseffen hoe belangrijk zij
zijn voor onze voedselproductie, onderhoud van het landschap, biodiversiteit
en door nevenactiviteiten zoals zorgboerderijen en kinderopvang. Wij maken ons
zorgen over de uitdagingen die vanuit de landelijke politiek worden opgelegd. Lokaal
is de invloed beperkt en gelukkig is het contact met de gemeente goed. Dat willen wij
graag zo houden. Wij leven mee met en willen ruimte geven aan de boeren om samen
te zoeken naar de beste weg.
De steeds veranderende eisen voor dierenwelzijn en de aanpak van klimaatproblemen
blijven grote investeringen vragen, die de agrarische bedrijven niet alleen kunnen
dragen. Daar zijn we als samenleving ook verantwoordelijk voor. Niet alleen de
boeren kunnen zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat, dat geldt net zo goed voor
andere bedrijven en ook door zelf als consument kritisch te kijken naar wat je hieraan
bijdraagt. Er zijn al veel initiatieven, o.a. op het gebied van duurzame energie, maar ook
het stimuleren van de verkoop van streekproducten draagt bij aan een beter milieu.
Maak eens een rondje om het dorp op de fiets en zie wat er allemaal aangeboden
wordt.
De gemeente Woudenberg werkt veel samen met andere gemeentes binnen de
regio Amersfoort, maar bedrijven hebben meer zakelijke contacten binnen de regio
Foodvalley. Onze wens is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij deze regio en
hiermee samen te werken.
We willen ons inzetten voor

✓
• Een blijvend goede samenwerking tussen agrariërs en de gemeente;
✓
• Meer samenwerking met de Foodvalley-gemeenten;
• Een buitengebied waar naast natuur en recreatie ook voldoende
✓
ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor agrarische ondernemers.

GOED SAMENWERKEN
MET DE AGRARISCHE
SECTOR
EEN NATUURLIJKE PLEK VOOR
LANDBOUW IN HET DORP
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Op
weg
naar...

EEN DUURZAME
TOEKOMST
HOE WORDT WOUDENBERG
EEN GROENE GEMEENTE?

“Inwoners willen graag geïnformeerd worden, zodat zij niet uit
de krant hoeven te halen wat er in hun eigen achtertuin gebeurt.”
leiden tot een kliko minder, dan zullen wij
daarvoor pleiten.

al overleg gehad met omliggende gemeenten
en daar is bijvoorbeeld het idee van een lint van
zonnepanelen langs de A12 besproken. Helaas
Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp.
kwam dit idee niet door de gemeenteraad. In
Groen in de wijk is prettig en het is bewezen
de direct omliggende gemeenten Utrechtse
dat mensen gelukkiger worden van een
Heuvelrug, Veenendaal, Bunnik en Zeist is er
groene omgeving en daar hebben wij al veel
namelijk wel belangstelling voor. Woudenberg
van om ons heen. De plantsoenen spelen
zet zichzelf hiermee buiten spel.
hier ook een rol bij en bij het aanleggen ervan
moet ook rekening gehouden worden met De opgave is groot voor Woudenberg, zo’n
het latere onderhoud, zodat we ervan kunnen 20% van de duurzame energie in de regio
blijven genieten. Nog beter is het wanneer (Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Soest,
mensen zich verantwoordelijk voelen voor het Eemnes) komt voor rekening van ons
openbare groen. Ook in de eigen tuin kan wat dorp. In Leusden bijvoorbeeld worden al
extra gedaan worden voor planten, insecten inspraakavonden georganiseerd en is er een
en andere dieren, door tegels te vervangen routekaart: wat gaan ze doen en hoe pakken ze
door groen en te kijken welke lokale planten het aan? Gesprekken met bewoners zijn hierin
de biodiversiteit kunnen verbeteren. We willen belangrijk. De energietransitie kan alleen een
initiatieven op dit gebied graag ondersteunen succes worden wanneer bedrijven en inwoners
en aandacht geven, zodat meer mensen hun hierbij tijdig en intensief betrokken worden
groene steentje bij kunnen dragen.
om mee te denken en ook om draagvlak te
creëren. Het dorp barst namelijk van de goede
Wat betekent duurzame energie voor
ideeën, kijk maar naar de energiecoöperatie
Woudenberg? Komen er windmolens en
Woudenberg die in het najaar van 2021 door
zonneparken en zo ja, waar? Het CDA
inwoners zelf is opgericht. Niemand is tegen
Woudenberg wil dat er eerst gekeken wordt
duurzaamheid, het is tenslotte de bedoeling
naar het plaatsen van zonnepanelen op
om deze planeet zonder milieuschuld door te
daken, voordat andere meer ingrijpende
geven aan volgende generaties. Jongeren zijn
opties overwogen worden. We moeten creatief
bezorgd over hun toekomst en over hoe hun
denken en ook vooral goed samenwerken met
wereld er straks uitziet en ouderen zijn van
zowel organisaties binnen Woudenberg als met
harte bereid om zich hiervoor in te zetten, als
andere gemeenten. Het CDA Woudenberg heeft
zij maar tijdig erbij worden betrokken.
We willen ons inzetten voor

Met het thema duurzaamheid heeft iedere
inwoner te maken. Het begint namelijk al met
de vraag wat je echt nodig hebt en (nieuw)
aan wilt schaffen of kun je het halen bij de
kringloopwinkel of Dorcas en wat te denken van
het delen van spullen zoals een boormachine,
fiets of aanhangwagen? Meteen volgt daarop

de vraag, hoe het verpakt is en wat we doen
met afval. In Woudenberg scheiden we dit
al goed, maar het mag nog beter, zodat ons
afval beter kan worden ingezameld, verwerkt
en weer goede grondstoffen oplevert. Als er
verbeteringen in het huidige systeem met de
klikobakken mogelijk zijn en bijvoorbeeld

28

✓
• Bewust omgaan met afval dat geproduceerd wordt en zoveel mogelijk hergebruik
van materialen;
• Stimuleren van duurzame keuzes in het dagelijks leven en toepassen van
✓
biodiversiteit in tuinen en plantsoenen;
• Samenwerken met inwoners en lokale bedrijven om van de overgang naar
✓
duurzame energie een succes te maken en aanmoedigen van lokale initiatieven.
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Op weg naar...
EEN SOCIA AL
DORP

GOEDE EN BETAALBARE
ZORG

E

r valt winst te behalen door een goede
controle op de uitgaven en het inwinnen
van informatie bij de zorggebruikers
over de verleende zorg en of deze kwalitatief
voldoet en efficiënt is. Daarnaast is een eerlijke
verdeling van kosten tussen draagkrachtigen
en minder draagkrachtigen noodzakelijk. Als
mensen die meer te besteden hebben voor heel
weinig geld gebruik maken van huishoudelijke
hulp, omdat het zo goedkoop is, dan zal op
termijn deze voorziening verdwijnen voor
iedereen, omdat het te kostbaar wordt voor de
gemeente.

afgelopen 30 jaar en dat heeft ook effect op
de buurt. Niet iedereen kent elkaar meer en
toch blijft het belangrijk om wel naar elkaar
om te zien. Samen initiatieven ontplooien in
de wijk kan daarbij helpen, bijvoorbeeld een
ontmoetingsplek, buurtfeest, gezamenlijke
moestuin of misschien wel een kinderboerderij.
Wij denken graag met u/jou mee! Daarom
hebben we in de vorige raadsperiode al Right
to Challenge in Woudenberg geïntroduceerd:
het recht om zelf als inwoner met steun van
de gemeente maatschappelijke activiteiten te
ontplooien. Verder is er veel vrijwilligerswerk
en het zou goed zijn om dit actief onder de
Eenzaamheid onder ouderen en jongeren is
aandacht te brengen bij jongeren.
een groot probleem, dat niet zo makkelijk op
te lossen is. Ons dorp is met 25% gegroeid de

We willen ons inzetten voor

8

Op weg naar...
EEN GEZOND
DORP

SPORTVERENIGINGEN
EN -FACILITEITEN VOOR
IEDEREEN

W

oudenberg
heeft
een
rijk
verenigingsleven
waarin
veel
Woudenbergers
vrijwilligerswerk
doen. Denk hierbij aan het coachen van
sportteams of het organiseren van activiteiten
bij sportverenigingen, kerken en culturele
verenigingen als Fidelio en Oud Woudenberg.
Dit ziet het CDA als zeer positief. Het
verenigingsleven zorgt voor een positieve
sociale binding met elkaar en het dorp.
Hierdoor ontwikkelen mensen vanaf jonge
leeftijd een verantwoordelijkheidsgevoel
én leren ze vaardigheden die ook elders van
toepassing zijn. Een ander positief punt is
dat verenigingen door het sociale aspect
ook eenzaamheid tegengaan. In een tijd dat

eenzaamheid nog steeds een groot probleem
is, is het dus extra van belang dat dit soort
verenigingen goed toegankelijk zijn en blijven.
Zij helpen mee aan de fysieke én mentale
gezondheid van onze inwoners.

We willen ons inzetten voor

✓
• Goede zorg voor wie dat nodig heeft;

✓
• Fitte en gezonde inwoners van ons dorp door het stimuleren van bewegen;

• Een dorp waar niemand zich eenzaam hoeft te voelen, o.a. door meer
✓
initiatieven in de wijken;

• Goede sportfaciliteiten;
✓

• Jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk om hun netwerk te vergroten.
✓
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• Goede faciliteiten voor culturele verenigingen.
✓
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GA MET ONS MEE
OP WEG
NAAR
16 MAART
OP
WEG
NAAR
16 MAART
We zetten ons vol enthousiasme in voor de Woudenbergse
politiek. Mocht u/je vragen hebben of ideeën, laat het
ons weten. Wanneer u/je zelf betrokken wilt zijn of eens
mee wilt kijken met ons, neem gerust contact op. Onze
politieke beweging is in de achterliggende raadsperiode
dankzij nieuwe leden flink gegroeid en we kunnen altijd
meer leden gebruiken om samen Woudenberg mooi te
houden en mooier te maken! Ook de jongeren van het
CDJA komen graag in contact met andere jongeren om
samen na te denken over wat hen bezig houdt. Daarnaast
zouden we graag een seniorenafdeling opzetten.

secretariaatcdawoudenberg@outlook.com
www.cda.nl/utrecht/woudenberg
CDAWoudenberg
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cdawoudenberg

