‘Beter voor elkáár’
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Inleiding
De SGP is een christelijke partij die staat voor praktische politiek met de Bijbel. Wij
geloven dat het christelijk geloof het morele fundament biedt voor het leven van
iedereen. Daarom is het christelijk geloof waardevol voor de politiek. De SGP ziet de
overheid als dienares van God. Zij zet zich dienend in voor het belang van haar burgers.
Wij geloven dat het leven volgens christelijke waarden en normen goed is voor de gehele
samenleving. De christelijke waarden en normen omvatten immers het centrale thema van
het christelijk geloof: liefde. God roept ons mensen op om Hem lief te hebben boven alles
en onze naasten als onszelf. Het leven vanuit dit grote gebod is heilzaam, is goed en leidt
tot zegen voor iedereen! De SGP wil daarom de christelijke waarden en normen in het
maatschappelijke leven gestalte geven, zodat we het welzijn van de burgers van
Woudenberg kunnen vergroten, zodat iedereen tot zijn recht kan komen en we de
respectvolle omgang met elkaar vergroten.
De afgelopen raadsperiode heeft de SGP-fractie zich in de gemeenteraad en in de
samenleving ingezet voor Woudenberg en de Woudenbergers. In het kader van onze
controlerende taak hebben wij het college van B&W soms scherp bevraagd. Voorstellen
vanuit het college hebben wij positief kritisch beoordeeld en waar nodig hebben wij deze
verbeterd of proberen te verbeteren. Op onderwerpen waar het college zaken liet liggen,
zijn wij met eigen initiatieven gekomen. Onderliggende drijfveer voor de SGP-fractie was
daarbij altijd om het beter te maken voor Woudenberg en de Woudenbergers. Uitgedrukt
vanuit onze diepste Bijbelse drijfveren: een rechtvaardiger, barmhartiger en verstandiger
lokale overheid. Niet radicaal anders, maar op een verantwoorde manier beter, beter voor
Woudenberg, beter voor elkáár!
‘Beter voor elkáár’ is daarom de titel van ons verkiezingsprogramma, want dat is onze
ambitie voor de komende raadsperiode. Het accent ligt op elkaar, want voor u, voor
Woudenberg, doen we het. Voor elkaar en met elkaar. Hoe we dat willen doen, staat in dit
programma beschreven. Daarbij hebben we concreet gemaakt welke waarden we als SGP
in Woudenberg nastreven. Al met al kunt u lezen wat onze ambities zijn, hoe we als lokale
overheid in de samenleving van nu willen staan en waar u concrete verbeteringen mag
verwachten.
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1. Beter voor Woudenberg
De SGP wil praktische politiek bedrijven op grond van de Bijbel. Daarvoor zijn christelijke
waarden leidend. Gods geboden zijn goed voor heel de samenleving. Vanuit die
christelijke waarden staan we voor een integer bestuur dat waarde hecht aan de
zondagsrust, luistert naar de Woudenbergse burger, staat voor de veiligheid en zorgvuldig
omgaat met het geld van de belastingbetaler.
Zondagsrust
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven, bedoeld om God en elkaar te
dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de SGP principieel
tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor
de randvoorwaarden voor de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van rust
en bezinning kan gebruiken. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om
wekelijks een rustdag te hebben. Dat is goed voor ons welzijn en onze gezondheid. In de
praktijk blijkt dat vooral de grotere winkelketens op zondag open willen gaan. Dat tast de
keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf aan, en de
SGP wil die juist beschermen. Kortom, de SGP waardeert de zondagsrust zoals die nu in
Woudenberg is, want dat is goed voor Woudenberg!
Concreet:
• De winkels blijven in Woudenberg op zondag dicht;
• Op zondag worden alleen strikt noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd;
• Er vinden op zondag geen (sport)evenementen plaats.
Het lokaal bestuur en burgerparticipatie
In Woudenberg zijn de lijnen tussen burger en bestuur relatief kort. De SGP vindt het erg
belangrijk dat een kloof tussen burger en bestuur wordt voorkomen en/of overbrugd.
Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren naar en actief betrokken zijn op het
geheel van de samenleving. Het gemeentebestuur is daarom integer, zichtbaar, bekend en
benaderbaar.
De SGP vindt het belangrijk om burgers en ondernemers van meet af aan te betrekken bij
besluitvorming en plannen. Wij maken daarbij onderscheid tussen beleid dat duidelijk
gerelateerd is aan Bijbels genormeerde politiek en kwesties waar die link er niet of
nauwelijks is.
• In het eerste geval dient de overheid wat de SGP betreft normerend op te treden
en het goede voorbeeld te geven. Actieve burgerparticipatie kan in dergelijke
gevallen gezagsondermijnend werken, het bestuur moet zelf duidelijke grenzen
stellen.
• Bij de tweede categorie zijn vormen van burgerparticipatie wat de SGP betreft
wenselijk. Het is daarbij ondersteunend aan de representatieve democratie en geen
vervanging van de rol van het gemeentebestuur: input van burgers nemen we
serieus, maar de inhoudelijke beslissingen neemt het gemeentebestuur.
Concreet:
• Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar
gevoelens en argumenten om de kracht van burgers en ondernemers beter te
benutten en om draagvlak te creëren;
• Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt maatschappelijke en particuliere
initiatieven bij de uitoefening van haar kerntaken;
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•
•
•
•

Het gemeentebestuur zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de
samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en initieert uitwisseling tussen
uiteenlopende burgers en ondernemers;
Er is heldere communicatie en uitwisseling tussen gemeentehuis en burgers en
daarbij benutten we voor praktische zaken de mogelijkheden van bijvoorbeeld een
BeterBuiten app;
Het gemeentebestuur is zichtbaar in de samenleving en bestuurders zijn eerlijk en
oprecht en zijn bereid zich te verantwoorden;
Het gemeentebestuur waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan
maatschappelijk initiatief.

Regionale samenwerking
Woudenberg is geen eiland. Onze belangen overstijgen de fysieke grenzen van onze
gemeente. Daarom is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Dat vraagt om
een zorgvuldige positiebepaling. Woudenberg moet samenwerken met omliggende
gemeenten. Voor ons zijn daarbij de volgende twee uitgangspunten belangrijk.
▪ Bewaking van de identiteit: Iedere gemeente heeft haar eigen karakter, zo ook
Woudenberg. Inwoners herkennen zich in die identiteit, in lokale tradities en
eigenschappen en zijn daar trots op. Dat moet zo blijven.
▪ Bundeling van krachten: Krachten worden gebundeld om er beter en samen sterker
van te worden. Die meerwaarde moet aantoonbaar zijn.
In Woudenberg pakken we als relatief kleine gemeente veel zaken op in regioverband,
waarbij het accent van onze samenwerking ligt in de regio Amersfoort, met gemeenten als
Amersfoort, Leusden en Soest. Wat de SGP betreft continueren we deze samenwerking.
Wel is het goed om onze blik te verbreden. Daarom pleiten wij ervoor, in navolging van de
gemeenten Barneveld en Nijkerk, met behoud van de betrokkenheid bij de regio
Amersfoort, meer de samenwerking te zoeken met de regio FoodValley. De SGP kijkt
namelijk graag in de richting van onze voormalige fusiepartners (gemeenten met een
vergelijkbare identiteit) en richting de andere gemeenten binnen FoodValley. Met name
voor onze economische agenda en agrarische sector liggen daar wat de SGP-fractie betreft
tal van interessante raakvlakken.
De SGP gelooft in de kracht en meerwaarde van samenwerking met andere gemeenten en
is ervan overtuigd dat een herindeling nu en de komende jaren niet nodig en niet wenselijk
is.
Concreet:
• We continueren de samenwerking in regio Amersfoort;
• We gaan meer samenwerken met en/of toetreden tot regio FoodValley.
Veiligheid
Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid
in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een van de
kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid.
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van
veiligheid. Toch staat de gemeente daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen,
ondernemers en burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De
SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en
vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen
steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente
ondersteunt deze initiatieven.
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Preventie
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit
in haar communicatie. Vandalisme, overlast (door bijvoorbeeld hangjongeren) en geweld
worden niet getolereerd.

Concreet:
• De boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) neemt politietaken waar en zet zich
in voor lokale prioriteiten zoals de overlast door hangjongeren;
• Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten;
• De jongerenwerker draagt bij aan het beperken van de huidige overlast door
hangjongeren;
• Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen;
• Er is intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle,
er is geen alcohol op straat.
Politie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die hen ondermijnt.
Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. De gemeente zorgt voor
voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.

De toegenomen maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en de langer
thuiswonende ouderen leveren nieuwe zorgvragen op. De gemeente werkt bij veiligheid en
zorg samen met het Veiligheidshuis. Daardoor kunnen tijdig beschermingsmaatregelen
worden toegepast. Verwarde personen hebben extra aandacht van de gemeente en
hulpverlening.
Concreet:
• Wijkagenten zijn onmisbaar in de wijken. Zij zijn veelvuldig zichtbaar actief en
betrokken;
• De politiepost blijft in Woudenberg, zodat burgers de wijkagenten kunnen spreken;
• Het lokaal bestuur bepaalt lokale prioriteiten zoals ondermijnende criminaliteit,
woninginbraken en overlast van drugshandel;
• De gemeente hanteert een streng drugsbeleid;
• De gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van de aanrijtijden van
politie, ambulance en brandweer. Deze aanrijtijden van hulpdiensten worden
jaarlijks in de gemeenteraad besproken.
Brandweer
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers.
Er zijn regionale samenwerkingsverbanden (VRU en RAVU), maar de gemeente moet volop
aandacht aan dit thema blijven geven.

Concreet:
• Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert
de werving van nieuwe vrijwilligers. De jeugdbrandweer vervult voor dat laatste
een nuttige rol;
• Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken.
Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht.
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Financiën
Voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid zijn financiële middelen nodig, middelen
die worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de
gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld. De SGP staat
voor verantwoord besteden. Woudenberg moet een financieel gezonde gemeente zijn: het
huis op orde. De SGP staat voor een solide financieel beleid, waarin de financiële buffers
voldoende omvang hebben om de risico’s op te vangen. De afgelopen raadsperiode is hier
veel in verbeterd. De SGP heeft daar een substantiële bijdrage aan geleverd. De SGP
streeft een transparante, heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na.
Concreet:
• De begroting is structureel sluitend;
• Van verhoging van de lokale belastingen, zoals de OZB, kan pas sprake zijn als
bezuinigingen en aanpassingen in het investeringsbeleid onvoldoende ruimte
bieden;
• De hoogte van de tarieven voor begraven mag geen belemmering zijn om onze
overledenen in Woudenberg te begraven;
• Voor investeringen in voorzieningen is voor de SGP het profijtbeginsel leidend: wie
profiteert van een voorziening, betaalt daarvoor.
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2. Beter voor de aarde
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed
rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde
genieten, maar we mogen de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als goede
beheerders zorgen voor de schepping. Dat uit zich op een aantal vlakken: duurzame
energievoorzieningen, de kwaliteit van de leefomgeving en een circulaire economie: van
afval naar hergebruik en kleine kringloop.
Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom
wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat willen we doen door
in de eerste plaats de vraag naar energie te beperken, in de tweede plaats zoveel mogelijk
duurzame energie in te zetten en in de derde plaats de fossiele energie efficiënt te
benutten. De SGP heeft de ambitie om Woudenberg energieneutraal te maken.
Concreet:
• De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door verduurzaming van
gemeentelijke gebouwen en scholen;
• Burgers en ondernemers moeten door middel van stimuleringsregelingen betrokken
worden bij energiebesparing in bestaande woningen en (agrarische) bedrijven;
• De gemeente stimuleert energieneutrale woningbouw;
• Er komen meer (snel)laadpalen in de openbare ruimte om elektrisch vervoer te
stimuleren;
• De gemeente stimuleert het gebruik van openbaar vervoer door in te zetten op
betere busverbindingen en aansluitingen met omliggende plaatsen (Utrecht Science
Park, Zeist) en stations (Maarn/Driebergen, Veenendaal-de Klomp);
• Er moet ruimte worden gecreëerd voor alternatieve energievoorzieningen, met een
gemeentelijk plan voor bijvoorbeeld:
o het benutten van zonne-energie op bedrijfsdaken op het bedrijventerrein en
op daken van agrarische gebouwen in het buitengebied,
o het benutten van warmte uit de ondergrond en uit het water
(oppervlaktewater en rioolwater);
• De gemeente onderzoekt hoe snel Woudenberg energieneutraal kan worden en wat
daarvoor nodig is.
Kwaliteit van de leefomgeving
Het is belangrijk om de leefomgeving duurzaam (klimaatbestendig en waterrobuust) in te
richten en te beheren. De afgelopen jaren is hier met de verduurzaming van de openbare
verlichting een goede stap gezet.
Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid van mens en dier in de
gemeente en voorkomen hittestress. Daarom verdient groen extra aandacht.
Ook een schoon milieu en een nette openbare ruimte moeten onze aandacht hebben. We
kunnen immers lokaal het grootste verschil maken en daarom moeten de wegen, de
trottoirs en het groen goed onderhouden worden.
Concreet:
• Het risico op wateroverlast moet in beeld worden gebracht en bestreden worden
door bijvoorbeeld meer lokale waterberging in de openbare ruimte en het
stimuleren van groene daken;
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•
•
•
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•

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de plekken in oudere wijken waar groen
kan worden toegevoegd;
Het afkoppelen van hemelwaterafvoer van de riolering moet gestimuleerd worden
en we benutten hiervoor de subsidiemogelijkheden van het waterschap.
De nieuwe openbare ruimte op woningbouwlocaties (zoals Hoevelaar) moet op een
duurzame manier worden ingericht met veel aandacht voor groen en water;
Er moet onderzocht worden hoe openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk
kan worden beheerd met waar mogelijk betrokkenheid van burgers;
Er moet minder lichtvervuiling zijn. ‘Hotspots’ op bedrijventerreinen moeten
worden aangepakt;
Waardevolle natuur, zoals bos, heide en houtwallen, moet behouden blijven;
Er moet een specifiek bomenbeleid zijn met aandacht voor bestaande bomen,
kapbeleid, onderhoud en soortkeuze (ecologie);
De bestrijding van de honden- en paarden(poep)overlast heeft prioriteit. Hierop
moet beter gehandhaafd worden.

Circulair: van afval naar hergebruik en kleine kringloop
Het Rijk heeft een visie opgesteld: circulair in 2050. Dit is bedoeld om uitputting van
grondstoffen, vervuiling en afvalproductie te voorkomen. De SGP wil dat Woudenberg daar
ook een bijdrage aan levert. We kunnen van een lineaire economie naar een lokale
circulaire economie door:
• de vraag naar grondstoffen te beperken door zoveel mogelijk hergebruik en door
lokale producten te gebruiken,
• duurzame grondstoffen en producten te gebruiken, die lang meegaan en weinig
grondstoffen vragen,
• afval zoveel mogelijk te beperken door goed te scheiden en hergebruik te
stimuleren.
Burgers en bedrijven produceren veel afval. Daar moeten ze zich bewust van zijn en dat
moet beperkt worden. De SGP vindt het belangrijk dat afval goed gescheiden wordt en is
daarom blij met de invoering van diftar.
Concreet:
• Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten
afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal worden
gescheiden. Het serviceniveau moet minimaal gelijk blijven;
• Het is belangrijk om de resultaten van diftar bij ROVA goed te monitoren om te
voorkomen dat ongewenste effecten optreden, bijvoorbeeld bij grote gezinnen;
• Er moet een oplossing komen voor overvolle oranje containers;
• Er moet zo spoedig mogelijk overgegaan worden op gescheiden inzameling van
luiers, zodat ze duurzaam hergebruikt kunnen worden;
• Woudenbergers maken zoveel mogelijk gebruik van lokale producten en de gemeente
vervult daarin een voorbeeldfunctie;
• Kringloopwinkels en initiatieven worden gestimuleerd, evenals bedrijven die inzetten
op een circulaire economie.
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3. Beter voor de zorg
Vanaf 2015 heeft de gemeente een belangrijke en veelomvattende taak in het verlenen
van zorg en ondersteuning. De SGP wil daarbij opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving, omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit
Bijbelse naastenliefde passende zorg en ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen.
Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten intensief worden
betrokken bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.
Jeugdzorg
Jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien tot burgers. Ze moeten vanuit een
gezond verantwoordelijkheidsbesef volop kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil
de SGP investeren in de jeugd. Er moeten goede voorzieningen en netwerken worden
geboden. Daardoor is meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruik
van de eigen kracht van jongeren en hun ouders mogelijk.
Concreet:
• Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties
en kerken moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier in te vullen;
• Zorgvragers in de jeugdzorg moeten lokaal en regionaal keuzevrijheid hebben.
Daardoor wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en
jongeren;
• Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële risico’s van zorgtaken. De
kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan, het financiële aspect mag
niet op voorhand leidend zijn;
• Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt ingezet voor jeugdzorg;
• Snelle en verbeterde besluitvorming binnen het Sociaal Team;
• Bij onvoldoende lokale capaciteit of expertise moet sneller worden doorverwezen
naar professionele jeugdzorginstellingen.
Zorg en welzijn (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de
burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij
biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
De SGP pleit voor een ruimhartig lokaal beleid. Er moeten voorwaarden worden geschapen,
zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een
(psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. Om burgers zelfredzaam te laten
zijn, is het noodzakelijk dat voorzieningen en middelen om langer thuis te kunnen wonen
zo ruim mogelijk worden aangeboden.
Concreet:
• Er moet een toegankelijke en zo ruim mogelijke voorziening huishoudelijke hulp
blijven;
• De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp
kan kiezen die bij hem past;
• Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg
en welzijn moeten ondersteund worden;
• Er is een lokaal herkenbaar netwerkstructuur van kerken, maatschappelijke – en
vrijwilligersorganisaties als basisvoorziening;
• Basisvoorzieningen moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn, burgers moeten
deze voorzieningen eenvoudig via de Sociale kaart van Woudenberg kunnen vinden;
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•
•
•

Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden moeten
wijkverpleegkundigen worden ingezet;
Er is meer ruimte voor woonvoorzieningen en middelen om langer thuis te wonen;
Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten worden gestimuleerd en ondersteund, dit
verdient grote waardering;
Er moeten goede voorzieningen zijn voor psychosociale hulp. Daarbij moet
keuzevrijheid zijn, zodat kan worden gekozen voor een instelling die past bij de
levensbeschouwing.

Werk en inkomen
De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk
gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg voor elkáár; ondersteuning en
vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd
en gewaardeerd. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden
opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.
De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken.
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten,
bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de
gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en in de regio en met Amfors. Als
werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen
voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat. Burgers die van een wettelijk
sociaal minimum moeten rondkomen hebben het zwaar. Zij kunnen bij de SGP rekenen op
een ruimhartig minimabeleid. Werken mag door allerlei regelingen of tegemoetkomingen
niet minder aantrekkelijk zijn dan het ontvangen van een uitkering.
Concreet:
• Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een tegenprestatie worden verwacht.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek;
• Burgers met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met het (speciaal)
onderwijs en met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een
dagbesteding worden begeleid;
• Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die
daarin actief zijn, moeten worden ondersteund;
• Het minimabeleid moet ruimhartiger worden door het verhogen van de ondergrens.
Actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen,
ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor
minima behoren tot de mogelijkheden;
• Maatschappelijke organisaties die in Woudenberg actief zijn op het gebied van
armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen ondersteuning.
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Organisatie en financiën
Per 1 januari 2018 is de coöperatie De Kleine Schans van start gegaan. Deze coöperatie
vormt de schakel tussen de inwoners en de maatschappelijke partners die
verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning in Woudenberg. De SGP gaat het
functioneren van de coöperatie goed monitoren: lukt het de coöperatie te verbreden? Pakt
de gemeente de juiste rol? Krijgt de coöperatie de onafhankelijke positie?
Het geld dat de gemeente krijgt voor de zorgtaken wordt wat de SGP betreft ook
daadwerkelijk alleen en effectief besteed aan de zorg.
Concreet:
• De SGP wil de onafhankelijk positie van de coöperatie De Kleine Schans versterken,
waarbij de zorgbeoordeling wordt overgelaten aan de zorg;
• Er wordt een vindbare en herkenbare netwerkstructuur voor basisvoorzieningen
gerealiseerd;
• Er wordt een onafhankelijk meldpunt Zorg gerealiseerd;
• Lokaal geboden zorg wordt gemonitord door alle mogelijke lokale gegevens te
kwantificeren en te rapporteren;
• Eventuele overschotten in het zorggeld gaan naar de Reserve Sociaal Domein en
worden niet benut voor andere zaken in de gemeentebegroting;
• Het aandeel overhead binnen de begroting sociaal domein moet beperkt blijven,
zodat er meer zorggeld naar de echte zorg kan;
• De cliënt wordt ondersteund door het creëren van een breder aanbod van
onafhankelijke cliëntondersteuning;
• De cliëntparticipatie wordt vergroot bij het opstellen en uitvoeren van zorgbeleid.
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4. Beter voor gezinnen
Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving, landelijk en lokaal. Woudenberg is een
gezinsvriendelijk dorp en de SGP wil dat graag zo houden en verbeteren. Belangrijke
aspecten daarin zijn voldoende betaalbare woningen en een goede bereikbaarheid. Maar
ook onze voorzieningen voor onderwijs, sport en recreatie moeten daarvoor op orde zijn.
Woningbouw
Een evenwichtig woningaanbod is belangrijk: daarmee blijft de gemeente ruimte bieden
voor starters en jonge gezinnen. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en
koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen, zodat er ook
voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn.
Concreet:
• De lokale woningbouwbehoefte wordt periodiek geactualiseerd en is leidend voor
beleid en plannen;
• Gezien de huidige behoefte werken we aan een nieuwbouwopgave van 100
woningen per jaar en stellen we in Hoevelaar fase 1 30% van de woningen
beschikbaar voor sociale huurwoningen;
• Er moeten daarnaast voldoende betaalbare woningen gerealiseerd worden voor
starters en jonge gezinnen;
• Samen met Vallei Wonen stimuleren we doorstroming uit de sociale huur naar
koopwoningen;
• Er worden met Vallei Wonen concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid
en nieuwbouw van voldoende betaalbare huurwoningen, waarbij de gemeente een
actieve rol heeft in de beschikbaarstelling van sociale kavels;
• De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund, er is een
redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen;
• We investeren in speelterreinen en speeltoestellen: kinderen moeten op
loopafstand kunnen spelen en bewegen. Woudenberg dient aantrekkelijk te blijven
voor jonge gezinnen door voldoende speelruimten in (nieuwe en oude) woonwijken.
Ruimtelijke ordening
In de komende raadsperiode wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt een kans om
lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om
draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden.
Concreet:
• Woudenberg moet strategisch omgaan met de lokale beleidsruimte die ontstaat
door de Omgevingswet;
• Het is tijd voor een tussentijdse evaluatie van de Structuurvisie 2030, zodat de
hoofdlijnen van de gewenste gebiedsontwikkelingen zorgvuldig worden
geactualiseerd;
• De nu voorgenomen invulling van Hoevelaar fase 3 met woningen vraagt om een
heroverweging.
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Bereikbaarheid
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De
(spits)drukte op de provinciale wegen N224 en N226 is nu al een grote zorg. Met de
ondertunneling bij Maarsbergen wordt de N226 door Woudenberg een nog aantrekkelijker
doorgaande route. Deze ontwikkelingen kunnen een negatieve invloed krijgen op het lokale
woon- en werkklimaat. Daar leggen wij ons niet bij neer. Het openbaar vervoer (ov) moet
verbeterd worden. Het fietsverkeer kan worden geoptimaliseerd.
Concreet:
• De knelpunten (N224 en N226) moeten met spoed worden aangepakt om de
bereikbaarheid te vergroten. Een van de maatregelen daarbij is een oostelijke
aansluiting op de A12 bij Maarn;
• Verkeersveiligheid moet worden gegarandeerd door wegen duurzaam en veilig in te
richten en adequaat te onderhouden. 30 km-zones moeten echt voldoen aan de eisen
voor deze zones;
• Het openbaar vervoer wordt verbeterd door het realiseren van een goede ontsluiting
van Hoevelaar en een rechtstreekse busverbinding tussen Woudenberg en Utrecht
Science Park;
• Er moet speciale aandacht zijn voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de
scholen, sportvoorzieningen en ook voor een veilige fietsroute naar het station in
Maarn.
Onderwijs
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving.
Het Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de
onderwijskwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van
goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid,
passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het
tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat de
gemeente zich betrokken voelt bij het onderwijs op de vijf scholen in ons dorp. De
professionele ruimte van scholen moet daarbij voorop blijven staan. De SGP vindt de
vrijheid van onderwijs absoluut leidend.
Concreet:
• Het duurzamer maken van schoolgebouwen verdient prioriteit (zie ook bladzijde 8);
• De gemeente moet vroegtijdig anticiperen op groei of krimp van scholen;
• Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms
aanpassingen in huisvesting nodig. Daar moet ruimte voor zijn;
• De rijksgelden voor onderwijsachterstand worden ook aan dat doel besteed;
• De gemeente betaalt het leerlingenvervoer voor leerlingen die door een beperking
niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die verder
moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is;
• Ouders (en kinderen) mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje
naar de muur worden gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en een
vangnet, passend onderwijs moet beschikbaar zijn.
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Sport en recreatie
Sport is goed voor de gezondheid en de sociale cohesie. We willen dit ondersteunen door
als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Als SGP pleiten wij vanuit
het profijtbeginsel voor een goede balans tussen de bijdrage van de gemeente en de
bijdrage van de gebruikers. Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de
vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor de volksgezondheid
en voor sociale verbanden.
De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de
zondagsrust. Daarom wordt zondagssport afgewezen.
Ook andere recreatieve voorzieningen zijn van belang voor onze inwoners en de vele
toeristen die ons dorp en onze gemeente jaarlijks bezoeken.
Concreet:
• Maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen worden gestimuleerd door
voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen met een juiste balans tussen
eigen inzet en de gemeentelijke bijdrage;
• Er wordt blijvend geïnvesteerd in een fietsnetwerk, zowel voor recreatie als voor
woon-werk verkeer, met bijvoorbeeld voldoende laadpunten en picknickbanken;
• De nieuwe exploitant van het Henschotermeer krijgt ruimte om met bij het gebied
passende ontwikkelingen de toegangsprijzen te beperken.
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5. Beter voor ondernemers
Economie is een belangrijk thema. Voor de SGP is de economie geen doel op zich, maar
een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het
Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de
schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten
worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald.
Lokale economie
De SGP vindt een sterke lokale economie en een gunstig ondernemersklimaat met
voldoende bedrijvigheid belangrijk en biedt daarom graag ruimte aan (startende)
ondernemers. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En
werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft
iedereen behoefte aan. Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn
daarbij de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke
overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten
ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.
Concreet:
• Ruimtelijke keuzes worden gemaakt met oog voor een goede balans tussen
enerzijds economie en werkgelegenheid en anderzijds ruimtelijke kwaliteit en
milieu;
• We zorgen voor een goede relatie en een constante dialoog tussen de gemeente en
de lokale bedrijven. Hierin heeft de bedrijfscontactfunctionaris een belangrijke rol;
• Er is periodiek contact met Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg;
• We stimuleren en faciliteren innovatie door de inzet van regionale fondsen;
• Bedrijven die gevestigd zijn in het dorp worden actief benaderd en gefaciliteerd
voor mogelijke verplaatsing naar het bedrijventerrein;
• De beschikbare bedrijfskavels op de Spoorzone moeten snel verkocht worden;
• Wij zetten ons in voor nieuwe vestigingsruimte voor bedrijven door uitbreiding van
het bedrijventerrein, en we betrekken de bedrijven vroegtijdig bij deze plannen;
• Nieuwe bedrijventerreinen worden duurzaam en circulair aangelegd.
Dorpscentrum en winkelstraat
Met de realisatie van een nieuwe inrichting van het dorpscentrum is inhoud gegeven aan de
plannen in de Structuurvisie. Verdere vastgoedontwikkelingen in het dorpscentrum dienen
voortvarend opgepakt te worden, waarbij de gemeente een actieve, stimulerende rol
speelt.
Concreet:
• Voor de verdere toekomstige ontwikkelingen in het centrum wordt door gemeente
en betrokken ondernemers eerst een gezamenlijke visie opgesteld;
• In deze visie moet de verbetering van de verbinding Dorpsstraat – Voorstraat een
plek krijgen;
• De nieuwe verkeerscirculatie en ontsluiting in het centrum (Kostverloren) wordt
geëvalueerd;
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•
•

Gezien het belang van een economisch gezond dorpshart is het belangrijk om geen
extra detailhandelsvoorzieningen te creëren buiten het dorpshart;
Er is periodiek contact met de winkeliersvereniging DES.

Agrarische sector
De agrarische sector is een van de topsectoren. De SGP wil dat graag zo houden en wil de
agrarische bedrijven ruimte bieden om te verduurzamen en zo verder te ontwikkelen.
Agrariërs verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening
en spelen een goede rol in het beheer van de natuur en het behoud van onze
landschappen. Er moet ruimte zijn om hun bedrijf economisch gezond te houden.
Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van een ‘stok tussen de spaken’.
Diverse (markt)omstandigheden leiden ertoe dat er agrariërs stoppen of naar
functieverbreding of functiewijziging zoeken. De SGP vindt dat verpaupering van het
platteland voorkomen moet worden. Veel van onze inwoners en toeristen genieten van ons
uitgestrekte buitengebied. Daarom moeten er mogelijkheden zijn om binnen de agrarische
sector functieverbreding toe te staan. Deze moet passen bij de oorspronkelijke
hoofdfunctie en mag niet leiden tot aantasting van de landschapskwaliteit.
Concreet:
• Er is ruimte voor schaalvergroting en functieverbreding van agrarische bedrijven
ten dienste van verduurzaming;
• Regionalisering in de landbouw (streekeconomie) wordt gestimuleerd;
• Er is periodiek overleg met LTO;
• Veel agrarische bedrijven die zich verder ontwikkelen, lopen al snel aan tegen de
grens van het bouwvlak. Het bestemmingsplan moet voldoende ruimte bieden voor
schaalvergroting. De SGP is daarbij voorstander van het zoveel mogelijk aansluiten
bij de ruimte die de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) biedt;
• We stimuleren agrariërs en faciliteren wanneer zij de instandhouding van (open)
landschap op zich nemen, bijvoorbeeld door zorgboerderijen, landschapsbeheer,
kleinschalige recreatie e.d.;
• Agrariërs mogen nimmer in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt worden door
functieverandering bij hun buren. Natuur en landschap mogen geen belemmering
gaan vormen voor de agrarische sector;
• Toepassing van functiewijzing of de Ruimte voor ruimteregeling, waarbij een of
meer nieuwe burgerwoningen mogen worden gebouwd in combinatie met de sloop
van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, zorgt ervoor dat verrommeling en
verpaupering wordt tegengaan.
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