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Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Het CDA 
Stichtse Vecht staat voor een gemeente waarin de burger zich gezien, gekend en 
gehoord voelt. Waarin de dienstverlening goed en de communicatie helder en 
transparant is. Wij werken vanuit de kernwaarden die voor het CDA kenmerkend zijn en 
die zijn geïnspireerd op het christelijk geloof, namelijk:

Dit uit zich voor het CDA in een gemeente die de inzet van verenigingen en vrijwilligers 
hoog waardeert en hier ook uiting aan geeft. Het CDA redeneert van oudsher vanuit 
de samenleving en die samenleving dat zijn wij. De samenleving wordt draaiende 
gehouden door haar inwoners, de ondernemers, de maatschappelijke organisaties en 
iedereen die tijd en energie steekt in de ander. De samenleving is een gemeenschap 
waar iedereen een rol en een meerwaarde heeft, of in ieder geval zou moeten hebben. 
Dit komt tot uitdrukking in bovengenoemde kernwaarden van het CDA en in de 
onderwerpen waar wij ons als CDA Stichtse Vecht voor willen inzetten.

CDA Stichtse Vecht vertaalt dit in de volgende actuele thema’s:



VOORWOORD

EEN TERUGBLIK OP PERIODE 2018-2021

We kijken terug op een raadsperiode waar de fractie gewerkt heeft met ‘hart voor 
Stichtse Vecht’, zoals onze vorige verkiezingsprogramma heette. Onze fractie zette zich 
in voor grote thema’s en visies, maar verloor tegelijkertijd de kleinere onderwerpen 
dichtbij huis niet uit het oog. We werkten bij het bereiken van onze resultaten nauw 
samen met andere fracties in de gemeenteraad. Want samen bereik je meer.

Zo stond het CDA aan de wieg van een integraal beleidskader op het sociaal 
domein, over zorg voor elkaar in onze samenleving. We hebben ons ingezet voor een 
gezondheidsbeleid gericht op preventie, bijvoorbeeld tegen het gebruik van lachgas. 
We hebben ons ook ingezet voor een inclusiebeleid in de gemeente.

We zorgden in de gemeentelijke plannen voor aandacht voor het vitale platteland 
en de leefbaarheid in de kleine kernen. Dat hebben we als CDA echt op de politieke 
agenda gezet en inmiddels praten andere fracties ons daarin na. We initieerden 
een visie voor het behoud van beeldbepalende kerkgebouwen. Hiervoor wordt een 
kerkenvisie voor opgesteld die in 2022 wordt afgerond.

Heel belangrijk deze periode is het thema woningbouw geweest, waar ons accent lag 
op starters, sociaal en betaalbare woningen. Projecten hebben een lange doorlooptijd, 
maar bijvoorbeeld op Planetenbaan zijn de plannen nu rond om daar duizenden 
woningen te realiseren. 

We zetten ons ook in voor op het oog kleine, maar niet minder belangrijke zaken. Een 
paar voorbeelden:
■ fatsoenlijk onderhoud van groen (meerdere malen aandacht voor gevraagd en
successen behaald)
■ onderhoud van begraafplaatsen
■ de uitbreiding van de vaartijden van het pontje in Nigtevecht
■ het openhouden van de oprit bij de Maarssenbroekseslag
■ meer elektrische laadpalen voor mensen zonder eigen parkeerplaats
■ het vergroten van de verkeersveiligheid op de N201 en N402. 

Ook liet het #teamCDA zelf zien hoe het moet, door met fractie en bestuur actief mee 
te werken aan activiteiten bij NL doet.

Een bevlogen ploeg raadsleden en raadscommissieleden staat weer klaar om het 
nieuwe programma uit te voeren en waar te maken, samen met de inwoners. Stem 
daarom 16 maart 2022 op het CDA. Wij rekenen op u en u kunt uiteraard op ons 
rekenen.

De programmacommissie CDA Stichtse Vecht
Joany Krijt (voorzitter)  Siem Scherpenzeel  Hans van den Boogaard
Sarah van Lindenberg-Hess  Timo Stoof   Hetty Veneklaas
Elles van Ark    3



KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING

THEMA

Het CDA zet zich in voor een gemeente die helder communiceert, transparant is in 
haar regelgeving en eigen besluiten nakomt. De gemeente is het overheidsorgaan 
dat het dichtst bij de burger staat. De inwoners mogen dan ook verwachten dat 
de dienstverlening optimaal is. Dat betekent niet alleen ruime openingstijden en 
vriendelijke dienstverlening aan de balie, maar ook dat wet- en regelgeving goed 
te vinden is, dat communicatie over genomen besluiten duidelijk en transparant 
is en dat afspraken nagekomen worden. De gemeentelijke informatie over 
voorgenomen besluiten moet voor iedereen beschikbaar zijn. Zo wil het CDA dat er 
naast de succesvolle veiligheidskrant met waardevolle informatie, ook een (digitale) 
woningkrant komt die in het bijzonder jongeren en senioren informeert over de 
woningbouwplannen in onze gemeente.

● Samenwerking met regiogemeenten om dienstverlening aan inwoners verder te 
verbeteren of complexe vragen te kunnen beantwoorden. De soms kostbare externe 
inhuur moet tot een minimum worden beperkt
● Minder bureaucratie en vereenvoudiging van regelgeving waar dat kan. Te allen 
tijde moet voorkomen worden dat inwoners van ‘het kastje naar de muur’ worden 
gestuurd
● Verdere digitalisering, maar wel met oog voor de inwoners die niet digitaal vaardig
zijn. Ook voor hen moet de gemeente toegankelijk blijven

Het CDA wil:
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DUURZAAMHEID EN ECONOMIE

Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar is voor inwoners. Wij 
denken dat inwoners en bedrijven bereid zijn in duurzaamheid te investeren zolang 
zij weten dat de lasten niet te hoog zijn en eerlijk worden verdeeld. Inwoners moeten 
vooraf betrokken worden bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van 
onze gemeente. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven belangrijk voor 
een vitaal Stichtse Vecht.

● Kleine wind(boerderij-)molens bij (agrarische) bedrijven toestaan, met een 
maximale ashoogte van 15 – 20 meter
● Zoveel mogelijk gebruik maken van circulaire bouw (met hergebruikte of 
herbruikbare bouwmaterialen)
● Continuering van de subsidieregeling voor de aanleg van een groen dak en de
afkoppeling van de regenpijp van het riool
● Meer groen in de wijk en ‘groene’ initiatieven van buurtbewoners stimuleren
● Inwoners en bedrijven stimuleren en motiveren zonnepanelen op woningen en
bedrijven te plaatsen, zo mogelijk met subsidies

Het CDA wil:

THEMA
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VEILIGHEID

Mensen moeten zich beschermd, veilig en thuis voelen. Dit geldt voor iedereen, maar 
in het bijzonder voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt 
om maatregelen. Wij richten ons op het tegengaan van criminaliteit, maar ook op 
thema’s als verkeersoverlast, schoolomgeving en een veilige openbare ruimte.

● Smiley borden en andere snelheid beperkende maatregelen voor autoverkeer 
inzetten, om lage snelheid in gebieden waar veel fietsers en spelende kinderen zijn te 
bevorderen. Waar nodig moeten deze maatregelen permanent worden toegepast.
● Versterking van handhaving. Het onder voorwaarden en tijdelijk inzetten van 
mobiel cameratoezicht kan soelaas bieden.
● Veilig ingerichte wegen en trottoirs, voor fietsers en wandelaars
● Een veilig buitengebied: goed onderhoud van wegen en bermen, overzichtelijke 
kruisingen en goede straatverlichting

Het CDA wil:

THEMA
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GEZOND & VITAAL LEVEN

Sport en bewegen is belangrijk voor de vitaliteit van mensen. Wij helpen verenigingen 
zich te versterken en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de 
openbare ruimte. Wij zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, jong 
en oud, zoveel mogelijk te signaleren, bespreekbaar te maken en tegen te gaan. 
Het CDA staat voor een sterke en vitale samenleving waar we met elkaar de 
verantwoordelijkheid dragen voor een gezond leefklimaat in het dorp en de gemeente 
waarin we leven. We hebben elkaar nodig en zorgen voor elkaar. Zo bouwen we samen 
aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Wie 
hulp of ondersteuning nodig heeft krijgt die van de gemeente. Voor de levendigheid 
en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel. Waardering en 
ondersteuning voor hen die zich inzetten is nodig.

● Vereenzaming onder ouderen en jongeren signaleren, bespreekbaar maken en 
tegengaan. We stimuleren initiatieven en activiteiten die hierbij helpend zijn
● Een laagdrempelige toegang tot activiteiten van verenigingen voor iedereen. 
De hulp van een buurtsportcoach kan daarbij nodig zijn, evenals financiële 
ondersteuning vanuit het sport- en cultuurfonds
● Een lagere eigen bijdrage van sportverenigingen voor het aanleggen van (kunst)
grasvelden
● In iedere kern een eigen dorpshuis of ontmoetingscentrum
● Voldoende bereikbare en toegankelijke speelgelegenheden in de gemeente, met 
zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen
● Beweegroutes integreren in de leefomgeving, met name voor senioren
● Goede ondersteuning bieden aan de initiatieven zoals vastgelegd in het lokale sport- 
en preventie akkoord.

Het CDA wil:

THEMA
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WONINGBOUW

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor 
de lastige positie van starters, senioren en eenpersoonshuishoudens bij het vinden 
van een geschikte sociale huur- of koopwoning. Dit in de wetenschap dat ook voor 
(dreigend) daklozen, mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
en marginaal gehuisvesten een woonplek in onze eigen gemeente gevonden moet 
worden. Er moet dan ook een gevarieerd aanbod aan woningen toegevoegd worden 
aan de bestaande woningvoorraad. Hiervoor is een langetermijnvisie op woningbouw 
noodzakelijk. Ook de huisvesting van basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs in de gemeente verdient aandacht en actie. Het integraal huisvestingsplan 
onderwijs moet duidelijk maken wanneer welke school in aanmerking komt voor 
nieuwbouw of renovatie en daarna moet er snel een uitvoeringsplan komen. De 
schoolgebouwen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van het bouwbesluit. 

● De rode contouren oprekken rond de kernen, zodat er meer gebouwd kan worden.
● Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de eigen kern.
● Flexibele en tijdelijke woningbouw mogelijk maken.
● Woonconcepten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.
● Het splitsen van woningen toestaan, zodat meerdere huishoudens op een adres 
ingeschreven kunnen staan.
● Kantoorgebouwen ombouwen tot woningen.
● Scheefwonen aanpakken.
● Een langetermijnvisie op wonen in de gemeente.

Het CDA wil:

THEMA
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RECREATIE, NATUUR EN LANDBOUW

Wij willen een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en 
het landschap. Het CDA ziet de agrariërs als de belangrijkste (natuur)beheerders in 
het landelijk gebied. Onze boeren zijn ondernemers, rentmeesters en toptechnologen 
tegelijk. Wij zijn trots op de prachtige natuurgebieden in onze gemeente en zijn daar 
zuinig op.

● Behoud van een robuuste groene buffer tussen de twee grote steden.
● Meer groen in de wijk en initiatieven van inwoners om hun buurt te vergroenen 
stimuleren.
● Biodiversiteit in de groene ruimte stimuleren.
● Uitbreiding van de mogelijkheden voor dagrecreatie.
● Ontwikkelingsruimte voor boeren en tuinders (o.a. voor innovatie en andere 
initiatieven)

Het CDA wil:

THEMA
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TOT SLOT

Om dit alles te realiseren is het nodig om keuzes te maken. Geld kun je ook in de 
gemeente maar één keer uitgeven. Die keuzes zijn niet gemakkelijk. Het CDA kiest 
bij het maken van keuzes traditioneel voor besluiten die ten goede komen aan 
de samenleving. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het draaiende houden van deze 
samenleving. Initiatieven die door vrijwilligers in gang worden gezet en worden 
voortgezet verdienen extra waardering. Hier zal onze prioriteit dan ook naar uitgaan. 
Dit bevordert de zorg voor elkaar; één van onze belangrijkste uitgangspunten die 
voortvloeien uit onze kernwaarden. 

Om nog meer te kunnen doen voor onze mooie gemeente en haar inwoners gaat het 
niet alleen om de bestaande middelen volgens de juiste prioriteiten te verdelen, maar 
is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe we de inkomsten kunnen vergroten. Ook 
willen we het kleinschalig toerisme stimuleren. We hebben een prachtige gemeente 
waar ook anderen van kunnen en mogen genieten. Bovendien levert dit zowel voor de 
middenstand als voor de gemeente inkomsten op die we opnieuw kunnen investeren. 
Tot slot wil het CDA een fondsenwerver aantrekken die voor de gemeente in kaart 
brengt welke subsidies op provinciaal, landelijk, en Europees niveau beschikbaar zijn 
voor de doelen die passen bij onze visie voor de gemeente. Nu blijven die middelen 
vaak op de plank liggen. 

Op deze manier willen we van onze gemeente Stichtse Vecht een nog mooiere en 
leefbare gemeente maken waar alle inwoners een plek vinden om zich thuis te voelen.

WOON- EN WERKOMGEVING IN STICHTSE VECHT!
VEILIGE, TOEGANKELIJKE, GEZONDE EN SOCIALE
SAMEN BOUWEN WE AAN EEN DUURZAME, 

SVCDA CDASTICHTSEVECHT

WWW.CDASTICHTSEVECHT.NL

CDAFRACTIESV


