Verkiezingsprogramma CDA Scherpenzeel 2022 – 2026
Wat wil het CDA in 2022 – 2026 bereiken?
I.

Voorzieningen en cultuur
1. Behoud bestaande voorzieningen en culturele activiteiten: zoals een volwaardige
bibliotheek (dus niet alleen een boeken-afhaalpunt), zwembad, Breehoek, sportvelden.
2. Versterken ondersteuning van (mantelzorgers van) senioren, onder andere met dementie.

II.

Veiligheid en gezondheid
3. Dorpsstraat zo mogelijk inrichten als fietstraat: auto’s, vrachtwagens en bussen zijn te gast
bij de fietser.
4. Beter handhaven, vooral van maximum snelheid.
5. Uitbreiding van het aantal Boa’s.
6. Verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van speelplekken voor onze jeugd.
7. Terugdringen van uitstoot van fijnstof om luchtwegaandoeningen te verminderen.

III. Milieu, klimaat en energie
8. Geen Zwarte Land II: dit terrein blijft groen.
9. Actieplan zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven.
10. Voorrang voor zonnepanelen op gebouwen, boven zonnevelden en windmolens.
11. Actieplan energiebesparing: minimaal 1% per jaar minder energieverbruik.
12. Geen nieuwe woningen en bedrijven ten noorden van de N224 (de Dreef).
13. Meer inzet voor onderhoud en behoud van openbaar groen.
14. Waar mogelijk aanplanten van bomen.
15. Bevorderen van groene tuinen en adequate hemelwaterafvoer.
IV. Economie en bedrijf
16. Herontwikkelen Zwarte Land I t.b.v. het eigen Midden- en Kleinbedrijf.
17. Toestaan kleinschalige milieuvriendelijke bedrijvigheid op agrarische percelen.
18. Bevorderen van behoud en uitbreiding diversiteit aan winkels.
19. Parkeren in het dorp blijft gratis.
V. Woningen
20. Nieuwbouw woningen in eerste plaats voor (oud-)inwoners van Scherpenzeel.
21. Meer nieuwbouw voor starters en senioren, dan komen er ook meer woningen voor
gezinnen beschikbaar.
22. Gemiddeld 70 woningen per jaar bouwen.
VI. Regio en ambtelijke organisatie
23. Actieve inbreng van gemeente in regio Foodvalley.
24. Nauwe ambtelijke samenwerking met en, bij voorkeur, uitbesteding van werkzaamheden
aan andere Foodvalley-gemeente(n).
VII. Belastingen
25. OZB-verhogingen niet hoger dan inflatie: dus niet jaarlijks met 6% verhogen.

