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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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En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Fondsen en subsidies
Er zijn tal van fondsen en subsidies beschikbaar, naast de reguliere gemeentelijke 
middelen. Door een fondsenwerver in de gemeente aan te stellen wil het CDA ervoor 
zorgen dat de gemeente de juiste verbindingen legt en voorziet in voorlichting voor 
inwoners en organisaties om fondsen en subsidies aan te vragen. 

De gemeente kan zelf ook meer gebruik maken van subsidies en fondsen die door 
Europa, het Rijk en de Provincie beschikbaar worden gesteld.

Lokaal inkoopbeleid
In het inkoopbeleid willen we graag dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale
ondernemers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud (lokale hoveniers) en het 
onderhoud van het wagenpark (lokale garages). We realiseren ons dat dit bij grote 
contracten niet altijd mogelijk is door de Europese wetgeving. Opdrachtnemers van 
gemeentelijke opdrachten moeten door de gemeente gestimuleerd blijven om zich in 
te zetten voor extra werk- of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

Gezonde gemeentefinanciën
We willen dat de gemeente als een goed rentmeester met haar geld omgaat en 
gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële 
middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: 
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Het CDA zet in op een stijging van de OZB (onroerendzaakbelasting) niet hoger 
dan het inflatiecijfer. Het kan echter zijn dat in de komende raadsperiode bepaalde 
waardevolle bestaande voorzieningen bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling op de 
tocht komen te staan. Alleen in dat geval zijn wij bereid een verhoging van de OZB te 
overwegen.

VAN REGELGEVING WAAR DAT KAN
“MINDER BUREAUCRATIE EN VEREENVOUDIGING

5



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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En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Duurzaamheid
Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op
maximaal draagvlak onder inwoners. De lusten en lasten van het klimaatbeleid moeten
eerlijk worden verdeeld. Om dit proces in de toekomst effectief te organiseren zal ook 
tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen door financiële ondersteuning 
van het Rijk.

De gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie voor de verduurzaming van gemeentelijk
vastgoed. Wat het CDA betreft moet de gemeente ook de verduurzaming van ander
maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld scholen, verenigingsgebouwen en cultureel 
erfgoed) en bedrijventerreinen actief stimuleren en daarbij goede voorlichting geven. 
Daarmee kan de gemeente de organisaties ontzorgen en veel werk besparen.
Het CDA wil inwoners, organisaties en bedrijven stimuleren die uit zichzelf met goede
voorstellen voor verduurzaming komen. Daarbij willen we vooral inzetten op projecten 
die snel en zonder al te veel weerstand en risico te realiseren zijn.

Afvalbeleid
We gaan door met de gemeentelijke inzet om ‘omgekeerd in te zamelen’ zodat minder
restafval verbrand hoeft te worden. De verkeersveiligheid heeft bij het ophalen van 
afval onze aandacht.

De nieuwe milieustraat in Breukelen moet voor alle inwoners van Stichtse Vecht goed
bereikbaar en toegankelijk zijn. Het CDA wil ruimere openingstijden, zodat op zaterdag 
de hele dag afval ingeleverd kan worden. We denken dat het mogelijk is ook andere 
circulaire bedrijvigheid op de afvalverwerkingslocatie een plek te geven, zoals een 
kringloopwinkel en een inzamelpunt voor de kleding- en sport spullenbank.

Gas en energie
De overheid heeft bepaald dat in 2050 alle bestaande woningen in de gemeente van 
het gas af moeten. Dit is een hele opgave. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan 
wil het CDA dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor en met onze inwoners. 
Inwoners betrekken we voortijdig in de planvorming.

In de tussentijd realiseren we ons dat energiebesparing door middel van isolatie,
ledverlichting en waterbesparing belangrijk is en motiveren we onze inwoners daar
maatregelen voor te nemen.

Zon op het dak
We stimuleren het installeren van zonnepanelen op daken en kiezen ervoor alle daken 
vol te leggen als eerste optie voor het behalen van de energiedoelstelling, alvorens we 
willen kijken naar zonneweides. We volgen hierbij de volgorde van de zogenoemde 
‘zonneladder’. 

Daarnaast is belangrijk is dat Stedin het elektriciteitsnet op orde brengt, om de 
overstap te kunnen maken naar duurzame energiebronnen. Dan hebben ook de 
grotere (agrarische) bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun daken in te zetten. 
Eveneens wil het CDA zonnepanelen daar waar mogelijk verplichten op daken van 
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industriële gebouwen, overeenkomstig het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’.

Circulair bouwen
Het CDA wil demontage en hergebruik van materialen stimuleren en sloop 
verminderen. Door circulair bouwen en het werken met uitneembare onderdelen aan 
te moedigen slaan we drie vliegen in één klap. We maken woningen van duurzaam 
materiaal, die relatief snel kunnen worden gebouwd/gedemonteerd. Het CDA wil dat 
onze gemeente bij alle gebieds- en projectontwikkelingen de voorkeur voor circulair 
bouwen actief uitdraagt. Ook wil het CDA circulair bouwen zwaar mee laten wegen 
bij aanbestedingen. Het CDA wil dat indien de gemeente geen grondeigenaar is, de 
gemeente projectontwikkelaars vraagt om te voldoen aan deze voorkeur. Indien dit 
niet mogelijk is, moet de gemeente hen vragen dit goed onderbouwd toe te lichten.

Duurzame innovaties wegen
Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg en onderhoud van wegen. Denk hierbij 
aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, aan gras-parkeren, maar ook aan 
specifieke projecten, zoals projecten met circulair asfalt (hergebruik).

Laadpalen
In Stichtse Vecht zijn steeds meer elektrische auto’s. Ook mensen zonder een eigen 
oprit moeten de mogelijkheid hebben deze op te laden. Daarom willen wij het aantal
autolaadpalen uitbreiden, zoals bij appartementencomplexen. Daarnaast moet het
aanvragen van laadpalen eenvoudiger en sneller kunnen. Het CDA wil graag een 
proactief in plaats van een reactief beleid zien.

Werkgelegenheid
Wij zetten in op werkervaringsplekken voor mensen in de bijstand, met perspectief op 
een vervolg. We stimuleren onze lokale ondernemers mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar in de bijstand ontslaan we van de
sollicitatieplicht.

We vinden het belangrijk dat bedrijventerrein aantrekkelijk zijn voor bedrijven om 
zich hier te vestigen zodat er voldoende aanbod van werkgelegenheid blijft in onze 
gemeente.

Ondernemers
Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en kleinbedrijf (MKB)
afspraken maakt op basis van wederkerigheid. Zo willen we dat met het bedrijfsleven 
(en overigens ook met het onderwijs en andere organisaties) een aantal afspraken 
gemaakt
worden. Afspraken op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in
opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van mensen 
met een beperking, een minimaal aantal stage- en leerplekken en investeringen in 
innovatie en toegankelijkheid.

Daartegenover staat dat we één loket willen creëren voor ondernemers dat 
verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor kansen 
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en vragen. Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste ambtenaar 
bij het juiste loket. We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om 
energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken 
zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.

Winkelstraten en openbare ruimte
We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke 
groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak 
met lokale ondernemers besproken.

We vinden dat er blijvend terughoudend omgegaan moet worden met het realiseren  
van grootschalige detailhandel aan de buitenkant van onze kernen. Dit om de 
levendigheid van de winkelcentra in Stichtse Vecht te behouden.

Daarnaast wil het CDA dat horeca en winkels toegankelijk zijn voor mindervaliden 
met een rolstoel of rollator. Dit moet in samenspraak met ondernemers worden 
gestimuleerd en opgepakt.
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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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En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Veiligheid in onze wijken
Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt 
WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren die overlast geven aanspreken, 
stimuleren we. Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en 
verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone en veilige woonomgeving.

We hebben aandacht voor de oorzaken van een onveiligheidsgevoel en onrust in 
wijken en kernen en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan. Indien dit 
bijdraagt aan het veiligheidsgevoel kan (mobiel) cameratoezicht overwogen maar niet 
zomaar ingezet worden.

Bij voorkeur wordt ingezet op het aangaan van de dialoog onder begeleiding van 
daartoe opgeleide professionals. Daarnaast is er aandacht voor slimme verlichting en 
onderhoud van groen om potentieel onveilige plekken te verminderen.

Tegen drugscriminaliteit en witwassen moet de gemeente adequaat optreden. Waar 
mogelijk moeten de kosten op de daders worden verhaald.

Oplichting
Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine 
criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van 
veiligheid. Wij pleiten voor het geven van meer voorlichting en willen dat de politie, 
banken en bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.

VEILIG EN THUIS VOELEN”
“MENSEN MOETEN ZICH BESCHERMD,
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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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En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Zorg in de buurt
Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt om te garanderen dat goede zorg 
voor iedereen op redelijke afstand en laagdrempelig bereikbaar is. Op (boven)regionaal 
niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de regiogemeenten om te 
komen tot een volledig (boven)regionaal zorgaanbod.

De maximale aanrijtijd van ambulances, brandweer en andere hulpdiensten moet 
bewaakt worden, met oog voor de kleine kernen.

Jeugdhulp en WMO
We zetten in op verbinding en efficiënt werken tussen zorgpartners in het 
zogenoemde ‘voorveld’ (zoals maatschappelijk werk en Welzijn Stichtse Vecht), de 
eerstelijnszorg en de specialistische zorg. In 2022 is een grote stap gezet in de richting 
van het ontschotten van de zorg en de inzet van deskundige wijkteams. Daarbij zetten 
we in op continuïteit van zorg- en hulpverlening; een vertrouwd gezicht is immers 
belangrijk. Door minder bureaucratisch te werken, zorg dichter bij huis te halen en 
maatwerk te leveren proberen we de kosten van jeugdhulp en WMO niet verder te 
laten stijgen en tegelijkertijd kwalitatief goede zorg te verlenen.

We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 
Ook bevorderen we de samenwerking tussen bijvoorbeeld huisartsen, andere 
verwijzers en partners in het voorveld en de specialistische zorg. De inzet van 
praktijkondersteuners voor Jeugdhulp bij alle huisartsen in Stichtse Vecht is daarbij 
zeer waardevol gebleken en willen we behouden. Preventie, vroegsignalering en de 
positieve gezondheidsbenadering zijn belangrijk om onze inwoners de juiste hulp en 
ondersteuning te kunnen bieden.

Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp de mogelijkheid krijgen om iemand uit hun 
eigen omgeving mede te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur 
is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman 
of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de 
professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te 
beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 
18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere wat een goed overgangspunt is 
naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen. Waar nodig zetten we 
jeugdhulpverlening voort na de 18e verjaardag.

Gezinnen
Bij problemen in een gezin werken we aan één plan voor het gezin waarbij de 
coördinatie plaatsvindt door één “regisseur” voor het hele gezin, met aandacht voor 
juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid 
en schuldenproblematiek. Op de manier waarop jeugdhulp en wmo begeleiding 
vanaf 2022 georganiseerd is kan er zo efficiënt mogelijk en met een beperkt aantal 
hulpverleners ondersteuning geboden worden aan gezinnen.
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Spelen en bewegen
Het CDA wil speelterreinen van basisscholen ook buiten schooltijden toegankelijk 
maken voor kinderen in de buurt, naast de speelgelegenheden in de wijk of het dorp. 
Daarnaast moeten er voldoende speelgelegenheden blijven in de gemeente die 
bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat er 
voldoende beweegroutes zijn voor senioren. Dit vergroot immers de vitaliteit, behoudt 
de zelfredzaamheid en geeft een plek voor ontmoeting.

Sport en een gezonde leefstijl
Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt ook mensen met elkaar. 
Wij willen verenigingen versterken en meer en kwalitatief goede voorzieningen 
voor spelen, sport en beweging in de openbare ruimte creeren. We maken ons hard 
voor een lagere eigen bijdrage van sportverenigingen voor de aanleg en vervanging 
van velden. Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van 
sportaccommodaties. Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar, toegankelijk en 
veilig zijn. We dringen er op aan de sportaccommodaties multifunctioneel te gebruiken 
voor de buurt. Een veilig sportklimaat vinden we belangrijk. Daartoe kan het aanstellen 
van vertrouwenspersonen door sportverenigingen helpend zijn. 

Tussen het Rijk, de gemeente en ondersteunende maatschappelijke instellingen zijn 
akkoorden gesloten en projecten opgestart die flinke impulsen moeten geven aan 
een gezond en vitaal leven. Het Lokaal Sportakkoord en het Preventieakkoord geven 
de komende vier jaar uitwerking aan belangrijke thema’s zoals een gezonde, rookvrije 
sportkantine en het bevorderen van deelname aan sport en bewegen voor inwoners 
met een kleine beurs. Het CDA vindt het noodzakelijk dat de gemeente een belangrijke 
ondersteunende en faciliterende rol vervult bij de uitrol van deze plannen en dat 
hiervoor voldoende financiële middelen zijn. 

We stimuleren een gezonde leefstijl door actieve beweegprogramma’s te ontwikkelen 
samen met onze partners en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in 
tegen overmatig alcoholgebruik, roken en het gebruik van drugs. We werken aan 
een rookvrije gemeente en ontmoedigen het gebruik van drugs en lachgas door 
aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar mogelijk.

Steun voor wie een ander helpt
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij zetten in op het vergroten van de 
mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en 
willen dat de aanvraag daarvan zo eenvoudig mogelijk is. Vervoer naar de dagopvang 
en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook 
willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden. 

Rond de dag van de mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje. Wij maken 
ons er hard voor dat het mantelzorgcompliment ook na 2022 kan blijven bestaan 
zolang dit binnen de financiële kaders haalbaar is.

Sterk en vitaal verenigingsleven
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun 
vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen 
te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. Het 
CDA wil dat regels en vergunningen voor verenigingen worden verminderd. Waar 
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mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. Benodigde 
vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet 
periodiek verlengd hoeven te worden). Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten 
in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, willen wij dat er 
soepel omgegaan wordt met evenementenvergunningen. We willen dat de gemeente 
van de mogelijkheid gebruik gaat maken om voor verenigingsgebouwen een lager 
OZB-tarief te hanteren.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen
Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen 
waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en de goede schuldregelingen 
behouden. We willen dat armoede in een vroeg stadium herkend wordt en zo mogelijk 
preventief wordt gewerkt om grotere problemen of schulden in de toekomst te 
voorkomen. 

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te 
ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten 
voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid zoals de U-Pas, stichting leergeld en 
het kindpakket. We zorgen voor meer bekendheid en een nog betere toegankelijkheid 
van deze mogelijkheden. Ook moeten gezinnen met beperkte financiële middelen 
mee kunnen doen in de digitale samenleving. Waar nodig draagt de gemeente bij in 
de kosten.

Huisuitzetting vanwege schulden moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zeker 
wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. (Dreigende) dakloosheid heeft ernstige 
sociale en psychische effecten voor de betrokkenen. Het vergroot problemen en 
kosten voor zowel de betrokkenen als voor de samenleving. Wij willen dat (schuld)
hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.

Participatie en inburgering
Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen 
gemeenten een belangrijkere rol. Nieuwkomers moeten snel kunnen integreren in de 
samenleving en taalvaardig zijn. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan 
heeft of een opleiding volgt. We willen dat wanneer een van de partners werk vindt, de 
begeleidingstrajecten van de andere partner kunnen doorgaan.

Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding 
is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan. We willen graag dat er voldoende 
betaalde krachten zijn om de vrijwillige maatschappelijke begeleiders te coachen en 
op te vangen.

Iedereen moet mee kunnen doen
Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in Stichtse Vecht. We 
zoeken samen met hen uit hoe dit mogelijk is. We voeren het VN verdrag Handicap 
uit. Daarom zetten we in op toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. 
Sportvoorzieningen, openbare gebouwen, begraafplaatsen en gemeentelijke 
gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. We bevorderen dat mensen 
met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen. 
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Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld kerken, zorgen 
we voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Vervoersmogelijkheden voor 
senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn en 
aanvullend op het openbaar vervoer. We brengen de bestaande mogelijkheden verder 
onder de aandacht.

Eenzaamheid en ontmoeting
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, bij ouderen én jongeren, 
zoveel mogelijk tegen te gaan. We zetten extra in op het bevorderen van onderling 
contact tussen mensen, bijvoorbeeld vanuit maatschappelijke stages. We bevorderen 
contacten tussen verschillende generaties en culturen door ontmoeting in 
dorpshuizen en ontmoetingscentra te faciliteren. Wij vinden dat in iedere kern of wijk 
ontmoetingsplekken moeten zijn waar buurtgenoten elkaar kunnen treffen. Deze 
plekken zijn multifunctionele centra waar zorg, informele netwerken, leren en/of 
recreatie samen komen.

Inclusiviteit en anti-discriminatie
We zijn ons bewust van wat een inclusieve gemeente in positieve zin kan betekenen 
voor veel van onze inwoners.

Wij willen dat de gemeente als werkgever werkt aan een inclusieve organisatie. Dit 
betekent bewustwording creëren bij de eigen medewerkers en inclusief werken 
aan beleid. Bij het uitzetten van vacatures zorgen we ervoor dat deze inclusief zijn. 
Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden of mensen met een mogelijke 
arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te reageren op de vacature.

Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk 
aandachtspunt. 

We ondersteunen en geven uitvoering aan het Regenboog Akkoord. We zetten in op 
een deugdelijke uitvoering van de lokale inclusie agenda en zorgen dat deze steeds 
bijgesteld wordt naar de laatste ontwikkelingen. Dat doen we in nauwe samenwerking 
met onze partners. Inclusief beleid kan domein overstijgend leiden tot een inclusieve 
gemeente.

Laaggeletterdheid
In het dagelijks leven hebben nog te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De 
laaggeletterdheid is wat het CDA betreft veel te hoog. Het zet mensen op achterstand 
in de samenleving. Wij willen dit probleem aanpakken door onze communicatie erop 
aan te passen en volgen de uitvoering van de motie begrijpelijke taal. We blijven 
initiatieven stimuleren als taalcoaches vanuit vestigingen van de openbare bibliotheek 
en andere lokale samenwerkingen omtrent laaggeletterdheid.

Voorzieningen
Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, pinautomaat, 
basisschool, sportvoorziening of vestiging/(mobiel) uitgiftepunt van de openbare 
bibliotheek in de buurt.

16



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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En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren
Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en 
maatwerk. We willen intensief samenwerken met woningbouwcorporaties en hen 
meer ruimte geven om snel te kunnen ontwikkelen en verduurzamen.
Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer 
(sociale) woningbouw nodig. Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige 
woningen. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren. 
Het stimuleert ook de doorstroming op de woningmarkt. Daarom wil het CDA ook de 
wooncoach behouden om doorstroom van 55+ huurders naar een (kleinere) passende 
sociale huurwoning te faciliteren.

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) of tiny houses is een effectief middel 
in de strijd tegen woningnood dat redelijk snel kan worden toegepast. Hiermee 
bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, Zij vallen met de 
reguliere woningtoewijzing vaak tussen wal en schip; dreigen dakloos te worden 
of zijn marginaal gehuisvest. Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan gebroken 
gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving 
en eenpersoonshuishoudens of starters. Wij zetten hierbij maximaal in op de 
mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke 
woningen (mogelijk op basis van ‘Crisis- en Herstelwet’) en gemengde woonconcepten.

We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk diversiteit in het woningaanbod 
bereiken. Voor investeerders is het bouwen van duurdere koopwoningen of de aanleg 
van een bedrijventerrein lucratiever dan woningen bouwen voor de huursector of 
betaalbare koophuizen voor gezinnen. We willen daarom dat de gemeente een stevige 
regierol pakt om ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen komen voor jong en oud. 

Wij zetten ons tevens maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere 
woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of 
familie in de directe woonomgeving vindt het CDA vanzelfsprekend. Hiervoor kan 
de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur 
afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd. We faciliteren 
en zorgen voor snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen en 
familiehuizen.

Wij zien de ontwikkelingen rondom station Breukelen als een veelbelovende locatie 
voor woningbouw in de nabijheid van station, dichtbij verkeersknooppunten en 
voorzieningen. Wij zetten in op bespoedigen van de uitvoer van de plannen op deze 
plek.

Woningbouw voor senioren
Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de 
bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost, een apotheek en winkels, 
maar ook op de veiligheid van de leefomgeving.

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in 
de nabijheid van zorg en in hun eigen kern of wijk. Hofjes of kleinschalige 
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appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel 
op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer in hun eigen, vaak te grote, huis 
willen blijven. Het realiseren van nieuw aanbod voor senioren brengt de doorstroming 
binnen het woningaanbod op gang. Behalve voor senioren willen we ook voor andere 
doelgroepen varianten van wonen met zorg realiseren.

We willen zorgcoöperaties faciliteren. Juist deze waardevolle initiatieven die zich 
inzetten voor bijvoorbeeld eenzame ouderen in een gemeente, verdienen extra 
ondersteuning en aandacht.

Rode contouren 
De grenzen waarbinnen van de provincie gebouwd mag worden, de zogenaamde 
rode contouren, mogen wat het CDA betreft opgerekt worden met als doel de (kleine) 
kernen vitaal te houden. Op dit moment mag daarbuiten niet gebouwd worden. Wij 
willen het mogelijk maken dat er meer woningen rondom de kernen gebouwd kunnen 
worden en een kern aantrekkelijk blijft voor inwoners in alle levensfasen. In de kernen 
worden groen en speelvoorzieningen behouden.

Flexibel bouwen en wonen
Voor de lange termijn kiezen wij voor meer flexibel bouwen. Dit houdt in dat steeds 
meer woningen en andere gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming 
verandert.

Wij juichen het ombouwen van kantoorgebouwen naar woningen toe en zouden het 
splitsen van woningen willen toestaan, zodat meerdere huishoudens op één adres 
ingeschreven kunnen staan. Daarnaast willen we clusterwoningen en aangepaste 
woningen mogelijk maken en stimuleren.

Het CDA vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker 
en sneller opgepakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk te 
versnellen bij het vaststellen van bestemmingsplannen, meer maatwerk te leveren, 
meer ruimte te geven aan bouwtechnische innovaties en minder angst te hebben voor 
jurisprudentie of de gang naar de rechter.

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het 
daarom vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun 
woonbuurt.

Glasvezel
Het CDA wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om optimaal gebruik te maken 
van alle digitale diensten. Wij willen daarom een glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken 
van de gemeente. Dit netwerk moet open zijn waarop alle providers in Nederland 
hun diensten kunnen aanbieden. Belangrijk is dat ook het hele buitengebied zo snel 
mogelijk wordt voorzien van glasvezel. Wij zullen ons ervoor blijven inzetten op alle 
mogelijke manieren om dit voor elkaar te krijgen. 

Arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een 
verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan 

19



initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. 

We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen. 
Verloedering door huisjesmelkers zoals in Maarssenbroek moet te allen tijde worden 
aangepakt en voorkomen. 

Statushouders en tijdelijke opvang
Het CDA zet zich graag in om aan de opdracht van het Rijk te voldoen om 
statushouders te huisvesten en tijdelijke opvang van asielzoekers te realiseren wanneer 
dat nodig is.

IN HET WONINGAANBOD BEREIKEN”
ZO VEEL MOGELIJK DIVERSITEIT
“BIJ NIEUWBOUWWONINGEN
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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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En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag: 

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel 
of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot 
leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de 
beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden 
ondersteund door de gemeente. De gemeente faciliteert de samenwerking van 
verenigingen en onderwijsinstellingen om tot een gevarieerd cultuuraanbod te komen 
voor jong en oud zoals in een leerorkest. Daarbij moet er bij nieuw te ontwikkelen 
(grote) woningbouwprojecten gekeken worden of het mogelijk en/of wenselijk is dat er 
ruimtes gehuurd kunnen worden door culturele- en maatschappelijke organisaties.

Cultureel erfgoed
Wij willen dat er een toekomstvisie komt voor ons cultureel- en religieus erfgoed. 
Een door het Rijk gemaakte inschatting laat zien dat er de komende jaren tussen 30 
en 80% van alle Nederlandse kerken leeg kan komen te staan. Om ons erfgoed voor 
de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden willen we hiermee het 
keuzeproces van de eigenaars stimuleren en ondersteunen. Daarnaast willen wij dat er 
coulant wordt omgegaan met leges voor restauratie van monumentale- en religieuze 
gebouwen. Het is in het belang van onze samenleving dat deze gebouwen (cultureel 
erfgoed) worden onderhouden en multifunctioneel worden ingezet. Instellingen 
mogen daarom niet op kosten worden gejaagd met leges voor vergunningsaanvragen 
die nodig zijn voor de restauratie. 

Openbaar en duurzaam groen
Een groene woonomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. 
Wij wonen in een prachtige groene gemeente met veel water en willen deze groene 
openbare ruimte aantrekkelijk houden en aantrekkelijker maken om in te wonen, 
bewegen en ontmoeten.

Het CDA vindt dat openbare groenstroken beter kunnen worden benut, zodat ze onder 
andere zorgen voor versterking van de biodiversiteit. Hierbij denken we aan bloemrijk 
bermbeheer en toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal om een 
parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te blijven onderhouden geven 
we het goede voorbeeld.

Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. De mogelijkheid 
om snippergroen van de gemeente te adopteren moet mogelijk blijven. De gemeente 
faciliteert de bewoners waar nodig met materialen en kennis, en organiseert hiertoe 
een vast aanspreekpunt.

ZIJN DAAR ZUINIG OP”
NATUURGEBIEDEN IN ONZE GEMEENTE EN 
“WIJ ZIJN TROTS OP DE PRACHTIGE

22



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pim van Rossum
Loenen aan de Vecht
Maarssen

Maarssen
Kockengen

Breukelen

Breukelen
Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen

Maarssen
Kockengen

Maarssen

Maarssen

Nieuwersluis
Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht

Nigtevecht

Vreeland

Vreeland

Vreeland

Loenen aan de Vecht
Sarah van Lindenberg - Hess
Ruud Niens
Hetty Veneklaas
Rene Nijland
Luuk Laskowski
Marlous Scherpenzeel
Timo Stoof
Dinno de Meer
Elles van Ark
Simon van der Paauw
Annemarie van Ee
Marnix Veldhuijzen
Hijmen van Lindenberg
Mike Turenhout
Hanneke Veldhuisen
Maarten Bootsma
Anatoli van der Krans
Gera Helling - Zeisseink
Jacob van Ee
Wim Fokker
Arjen Vlug
Silvester van der Vliet
Bram Griffioen
Klaas Overbeek
Derk Boswijk

23

KANDIDATEN



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
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