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De lokale overheid is de eerste overheid voor burgers en die mogen rekenen
op een goed bestuur. Dat vraagt om een sterk lokaal CDA dat het verschil
kan maken en de burger weer centraal stelt.
Een lokale partij die korte lijnen heeft met het provinciaal bestuur en
benaderbare Kamerleden. Wij laten als lokale partij de contacten die wij
hebben dan ook ten goede komen aan onze gemeente. Een lokale partij die
dicht bij de mensen staat.
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In dit verkiezingsprogramma geven wij inzicht in de plannen die wij voor
Soest en Soesterberg hebben. Het programma is gebaseerd op wat wij de
afgelopen tijd van inwoners en organisaties hebben gehoord over wat goed
gaat, maar vooral wat beter of beter zou moeten. De rode draad in ons
programma zijn onze inwoners. U staat voor ons centraal! Of u nu actief bent
in de eigen familie, uw bedrijf, buurt, vriendenkring, sportclub of vereniging of
niet actief bent.
We hebben deze speerpunten bezien vanuit onze uitgangspunten: solidariteit,
gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. In
het programma komen ze terug. Voor het CDA is besturen: samen besturen.

ONZE SPEERPUNTEN
MEER VOORDEUREN:
iedereen een (t)huis.

VETROUWEN VERSTERKEN:
een bestuur waar we van op aan kunnen.
SOLIDAIRE SAMENLEVING:
verantwoordelijk voor elkaar.

Een drietal punten die wij ook belangrijk vinden:

Een levendig Soest en Soesterberg.
Sterk in ondernemen.
Duurzaamheid met draagvlak.

MEER VOORDEUREN! BOUWEN DUS!
BOUWEN
Wij willen tenminste 1000 nieuwe voordeuren.
Voor starters, senioren en gezinnen. Woningen in
het betaalbare en middensegment van huur- en
koopwoningen en levensloopbestendig.

Voldoende woningen voor iedereen is ons
doel.
De woningmarkt zit op slot. Door de
veranderende gezinssamenstelling en
vergrijzing is een ander woningaanbod
nodig, voor zowel koop- als huurwoningen.
Er is ook meer behoefte aan nieuwe woonen verblijfsvormen voor Starters, Jonge
gezinnen, Ouderen en Mensen met een
beperking.
Het betekent dat we goed naar de
bouwgrenzen van de gemeente (de rode
contouren) moeten kijken. Met flexibel
maatwerk behouden we het landelijk
karakter.

Starters verlaten de gemeente als we niet
bouwen. Senioren die hier willen blijven wonen
hebben nauwelijks een alternatief. Waar moet
je heen als je je grote huis verlaat?
We willen een gevarieerde samenstelling van
de bevolking niet verloren laten gaan.
De omgevingsvisie 2021 is duidelijk: Jaarlijks
zo'n 200 woningen erbij en wel tot 2040. Meer
dan 1000 extra voordeuren in 2030!
In Soesterberg is al veel gebouwd. Voor Soest
is een inhaalslag noodzakelijk. Vier kostbare
jaren heeft het college verloren laten gaan!

Het CDA wil:
Bouwen, maar Soest niet volbouwen en de randen van de gemeente opzoeken.
De rode contouren minder knellend maken.
Een goede balans tussen bouwen in de kern en daarbuiten.
'Het groen' in de wijk behouden. Voor een leefbare omgeving een vereiste.
Bouwen op het TBS-terrein en het Dalweggebied. Geschikte locaties voor starters
en senioren.
Kijken naar de haalbaarheid van bouwen in de spoorwegdriehoek (plan De Maten),
achter De Schans en bij de Meent.
Variatie in woonvormen, levensloopbestendig. We kijken positief naar
mantelzorgwoningen, knarrenhofjes en tiny houses.
Waardevolle gebieden zoals het Soester Hoogveen, de Eng, de Soester Duinen en
de bossen behouden.
Kindvriendelijke buurten met natuurlijke speelelementen.
Meer zorgwoningen om het bestaande gat tussen thuis wonen en verpleegzorg te
overbruggen door samen te werken met COSBO, SWOS etc.

Een college van B&W dat initiatief neemt.

VERTROUWEN VERSTERKEN
Het vertrouwen in het gemeentebestuur moet
versterkt worden. Moet weer terugkomen! Er is
teveel afstand tussen bestuur en gemeente.
Een gemeentebestuur dat luistert en meedenkt
krijgt vertrouwen. Een gemeente die inwoners
benadert met dichtgetimmerde voorstellen krijgt
dat niet! Benader inwoners met open vizier.
Blijven luisteren. Zo is het voor terrein Oude
Tempel goed grondig te onderzoeken of je er
bouwt, minder bouwt of niet bouwt.

Inwoners verwachten van de gemeente een dienstbare houding. Dat zij oog
hebben voor de mens. En als er iets fout gaat dat erkennen en recht zetten

Veilig
Veiligheid is essentieel. De zorg voor veiligheid is mede in handen van de gemeente. Is
het in goede handen dan heb je als inwoner vertrouwen in het gemeentebestuur.
Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Zij moeten ingezet worden in
winkelgebieden en woonwijken. Ook 's avonds. Ditzelfde geldt voor de wijkagenten.
Wij vinden het belangrijk dat handhavers zichtbaar aanwezig zijn. Bij vandalisme
herstelt de gemeente zo snel mogelijk vernielingen in de openbare ruimte. Schade
moet worden verhaald. Daders mogen er niet mee wegkomen!
Inzet van jongerencoaches werkt preventief, voorkomt overlast en draagt bij aan
veiligheid. Ook een veilig ingerichte omgeving doet dat. Of je nu wel of niet
ondersteuning nodig hebt (stok, rollator of geleidehond), de openbare ruimte is van
en voor iedereen.
De inrichting van wegen, straten en stoepen speelt ook een belangrijke rol bij
veiligheid. Het CDA wil voor elke wijk een verkeersplan dat inzicht geeft in mogelijk
gevaarlijke verkeerssituaties.

VERTROUWEN VERSTERKEN
Het CDA wil:

Een gemeente die oog heeft voor haar inwoners en zijn of haar vraag.
Een beter toegankelijke gemeente, die telefonisch bereikbaar is tijdens
kantooruren.
Afhandeling van vragen, verzoeken en klachten zo ingericht dat burgers weten
waar zij aan toe zijn.
Een gemeente met een meewerkende houding ten aanzien van bewonersinitiatieven en huisvestingsprojecten, groot of klein.
In Soesterberg een plek waar waar men terecht kan voor relevante gemeentelijke dienstverlening.
Jeugd betrekken bij gemeentelijke vraagstukken door het instellen van een
jongerenraad.
Overlast terugdringen, vandalisme aanpakken en schade op dader(s) verhalen.
Gevaarlijke verkeerssituaties verbeteren en snelheidsduivels geen kans bieden.
Voor elke wijk een verkeersplan dat inzicht geeft in onveilige situaties en die
aanpakt. Bijv. verkeer remmende maatregelen, toegankelijke en goed
begaanbare stoepen.
Elk gemeentelijk voorstel of plan beginnen met de vraag wie vanaf het eerste
begin betrokken wordt en hoe.

SOLIDAIRE SAMENLEVING
Samenleven betekent dat we met elkaar ervoor zorgen
dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd,
geaardheid, inkomen of beperkingen.
Het ouderenbeleid verdient de komende jaren met de
vergrijzing van de inwoners speciale aandacht. Het aantal
ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal dat zorg
nodig heeft. Dementie en verpleegzorg zullen de
zorgvraag doen toenemen.
We stimuleren samenwerking tussen mensen, tussen verenigingen en tussen
organisaties. Het is een plicht van de gemeente een vangnet te zijn voor mensen die
(tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen meedoen. Dat vereist een betrokken, solidaire
gemeente die je kunt vertrouwen.
Het aanpassen aan en anticiperen op de toename van het aantal ouderen en mensen
met dementie vergt een brede aanpak die start met een zorgvisie. Een actuele, brede
visie op welzijn en wonen met zorg is beslist noodzakelijk. Het toevoegen van
zorgwoningen is daar onderdeel van. Het bestaande gat tussen thuis wonen en
verpleegzorg moet overbrugd worden.

Het CDA wil:
Investeren in zorgpreventie als uitgangspunt centraal stellen.
Vereenzaming tegengaan. Daarom willen we een actieplan 'Voorkomen van
Eenzaamheid'. Gericht op alle leeftijden en met organisaties als COSBO, SWOS en
Balans
Perspectief op bestaanszekerheid is als vangnet belangrijk. Daarom ondersteunen
we initiatieven als Schuldhulpmaatje en Stichting Leergeld.
Laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken. Bestaande voorbeelden zijn
het Diaconaal Inloophuis, ontmoetingscentrum De Klarinet en De Willemien.
Het initiatief voor een ontmoetingscentrum in Soesterberg van het burgerinitiatief
Samen voor Soesterberg en De Linde actief steunen.
Snelle indicatieverlening in de jeugdzorg zodat behandeling snel op gang komt.
Ouderen(zorg)beleid stevig verankeren in het gemeentelijk beleid.
Een brede alliantie om kinderarmoede tegen te gaan. Niet bij alle kinderen is de
thuissituatie optimaal. We investeren in kinderen door ook de mensen om deze
gezinnen heen te helpen bij problemen.
Investeren in een seniorvriendelijke gemeente.
Welzijnsorganisaties versterken zodat ze kunnen werken aan eenzaamheid,
zorgvragen, mantelzorg etc.

EEN LEVENDIG SOEST EN SOESTEBERG
Betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, bij school, sport- cultuur- of maatschappelijke verenigingen leidt doorgaans tot waardevolle activiteiten en een sterke en
veerkrachtige gemeente. Een levendig Soest en Soesterberg.
Het CDA wil inwoners het vertrouwen geven te doen wat ze willen doen en bereiken.

Sport en cultuur
Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, zorgt voor
ontspanning en ontmoeting en heeft daarmee ook een grote maatschappelijke
waarde. Belangrijk is dat iedereen kan deelnemen.
Dat geldt ook voor cultuur. Meedoen of ervan genieten geeft het leven kleur, verrast
en verbindt en maakt Soest en Soesterberg levendig
Scholen zijn vaak een sterk bindende factor in een wijk. Dan moeten scholen wel
voldoende levenskrachtig zijn en ruimte kunnen bieden aan de kinderen op school.

Het CDA wil:

Samenwerking ondersteunen tussen organisaties (bedrijven, bibliotheek,
burgerinitiatieven, verenigingen, religieuze instellingen) die kwetsbare mensen
ondersteunen en bij de samenleving wil betrekken.
Dat iedereen aan sport kan doen. Daarom ondersteunen we bestaande of nieuwe
programma’s die doelgroepen als ouderen of (kansarme)jeugd daartoe stimuleren.
De brede betekenis van sport en bewegen voor het welzijn van jong en oud
centraal stellen bij sport. Daarom is een nieuwe sportvisie nodig waarbij het
bestaande sportakkoord wordt meegenomen.
Kunst en cultuur met aandacht voor cultuureducatie, kansengelijkheid en ons
cultureel en historisch erfgoed. Daarom is een cultuurvisie nodig opgesteld mét
het veld.
Sportclubs en culturele instellingen ondersteunen bij de gevolgen van de
coronacrisis. Daarom verdienen ze ook na de crisis voldoende en blijvende
aandacht om overleven mogelijk te maken.

ONDERNEMEN IN SOEST
Het CDA is trots op de ondernemers in het midden en klein bedrijf. Hun ondernemingszin brengt dynamiek en werkgelegenheid en maakt ons aantrekkelijk als
vestigingsplaats voor startende, innovatieve ondernemers en nieuwe inwoners.
Ook onze Soester boeren zijn ondernemers, rentmeesters en toptechnologen
tegelijk. Wij zien de boeren als onmisbaar deel van onze leefomgeving.

De lokale infrastructuur moet economische ontwikkelingen voor ondernemers,
mogelijk maken en ondersteunen.

Het CDA wil:
Het voorzieningenniveau in Soesterberg verhogen.
Dat innovatieve startups in onze gemeente een kans krijgen.
Werkgelegenheid bevorderen in innovatieve en veelbelovende sectoren (zoals de
energietransitie, klimaatadaptatie en innovatief bouwen).
Winkeliers, ondernemers (waaronder de zzp'ers) alle denkbare steun bieden om
'corona' weer te boven te komen.
Gelden die we ontvangen uit Den Haag om problemen te verminderen die corona
heeft veroorzaakt volledig gebruiken voor wie het bedoeld is: Ondernemers,
verenigingen etc. die in nood zijn.
Een aantrekkelijk ondernemersklimaat bevorderen door actieve lobby en
samenwerking in de regio te bevorderen. Dit wordt een belangrijke taak van een
lid van het college.
Dat een actief beleid wordt gevoerd om leegstand in de winkelgebieden tegen te
gaan.
Handhaven en versterken van bestaande winkelgebieden en ontmoetingsplekken.
Onze Soester boeren veel meer als onderdeel van de leefomgeving zien.
Het agrarisch landschap (waaronder de Eng en wat wij de ‘polder’ noemen)
maximaal toegankelijk houden voor agrarische bedrijfsvoering. De agrariërs
hebben een groot deel van ons landschap vormgegeven.
Voldoende (ondernemers-)ruimte voor boeren die circulair en natuurvriendelijk
willen werken.
Initiatieven bevorderen voor een circulaire economie.

DUURZAAMHEID MET DRAAGVLAK
Wij nemen duurzaamheid zeer serieus. Ons logo is niet
voor niets groen. Bewustwording staat aan de basis van
een duurzamere samenleving. De gemeente moet
duurzaamheid een onmisbaar onderdeel laten zijn van
besluiten over wonen, ondernemen, verkeer en
verbouw van gebouwen.

De gemeente moet haar voorbeeldrol pakken.
Het CDA wil betaalbare duurzaamheid. Maatregelen moeten betaalbaar blijven en
aantrekkelijker worden, maar we jagen niemand op om maatregelen te treffen.
Het CDA kiest niet voor zonneweides, maar wel voor het benutten van daken voor
zonnepanelen. Windmolens zijn in ons gebied niet rendabel, ontsieren het landschap
en hebben geen draagvlak in Soest.
Soest kan innovatiever zijn. Onderzoek geothermie (lokale duurzame aardwarmte) als
veelbelovende techniek. Afgewezen door het huidige college, maar nu op een
twintigtal plaatsen in het land in ontwikkeling en er zijn al enkele installaties
operationeel.

Het CDA wil:
Dat de gemeente haar voorbeeldfunctie in de verduurzaming pakt.
Inzetten op kennis en bewustwording en het Energieloket Soest versterken.
Bewustwording op scholen op het thema milieu en duurzaamheid (o.a. door
natuur- en milieueducatie weer te subsidiëren) vergroten.
Prestatieafspraken met woningcorporaties maken.
Innovatief beleid. De afgelopen jaren is er geen poging tot vernieuwing geweest.
Meer laadstations voor elektrische auto's op geschikte plekken.
Zorgen dat maatregelen betaalbaar blijven.
Innovatieve plannen steunen. Het Solar Runway op de voormalige landingsbaan
Soesterberg is een goed voorbeeld. Dit burgerinitiatief wil energie opwekken via
zonnecollectoren in het asfalt van de landingsbaan.
Betere condities voor duurzaamheidsmaatregelen zodat inwoners mee kunnen
doen.
Scholen, gemeentelijke accommodaties en verenigingsgebouwen verduurzamen
en energieneutraal maken.
Afvalbeleid gericht op het verder verminderen van restafval voortzetten.
Dat nieuw te realiseren woningen energieneutraal worden gebouwd.

ELKAAR ONTMOETEN
De CDA-kndidaten ontmoeten u graag. Praten hoe Soest en Soesterberg
beter en sterker kunnen worden. In dit programma staat wat willen. Dat
willen we ook heel graag waarmaken.
Vraag is wel hoe verkiezingsdebatten in coronatijd worden vormgegeven.
Op de website van het CDA vindt de plekken en tijdstippen waar u onze
lokale kandidaten kunt ontmoeten.
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen. Wij kijken dan hoe en
waar we elkaar kunnen ontnoeten.

www.cda.nl/utrecht/soest
secretariaat.cdasoest@gmail.com

