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ChristenUnie, partij in de samenleving 
 

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, 

de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier 

van samenleven. 

 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen 

te leven. Om een SAMENleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om 

veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. 

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij 

willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente 

waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We 

willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze 

kinderen. 

Een samenleving met toekomst 

In Woudenberg gaat er veel goed. Woudenberg is een fijn dorp om in te wonen, met goede 

voorzieningen, zorg en aandacht voor iedereen. Tegelijk zijn er aandachtspunten. Het is steeds 

lastiger om overal voldoende vrijwilligers te krijgen. De financiën voor het sociaal domein lijken op te 

lopen en Woudenberg staat hoog in de lijstjes als het gaat om woninginbraken.  

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De manier waarop we met 

elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.  

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in 

een dorp waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.  

 

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende 

verkiezingen in. Een programma met plannen voor Woudenberg 

dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een 

samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor 

elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en 

rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in 

godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een 

zorgvuldige omgang met Gods schepping.  

  

“Zet je in voor de bloei van 

de stad waarin je woont, 

want de bloei van de  

stad is ook jullie bloei.” 

(Jeremia 29:7) 
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Geef geloof een stem  

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij 

inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de 

overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven 

daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Woudenberg.  

Van christenen voor alle mensen 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven 

van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Woudenberg. Doe met ons mee. 

Geef geloof een stem! 
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Hoofdstuk 1: Samenleving  
1.1 Zorg  

Waar staat de ChristenUnie voor 

De ChristenUnie wil in Woudenberg bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en 

meedoet naar vermogen. 

De gemeente Woudenberg heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote 

verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet 

alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de veranderingen omdat het goed is 

om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze bewoners te organiseren. 

Zeker met de oprichting van de coöperatie wordt de benodigde zorg en aandacht integraal uitgevoerd. 

Een mooie ontwikkeling. Nu gaan we zorgen dat we alle betrokkenen ook “mee” krijgen! 

De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als 

het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende 

ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden.  

 

Volksgezondheid 

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde 

leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij 

aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Wij willen 

dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.  

 

Zorg voor kwetsbare inwoners 

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke 

schaal en met een menselijk gezicht.  

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken, verenigingen en 

sportclubs. Zij pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. We sturen aan op blijvende 

samenwerking met deze organisaties, die een sterke verbinding kennen tussen het sociale- en het 

gezondheidsdomein. 

 

Mantelzorgers  

Mantelzorgers zijn onmisbaar! De ChristenUnie is dankbaar voor alle inzet door deze waardevolle 

mensen. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te 

voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het 

proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden. 
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Vrijwilligers 

De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers 

zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom gaat de gemeente vrijwilligerswerk 

faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van 

vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het 

activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk. 

 

Inclusieve samenleving: iedereen telt mee en doet mee 

In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, mede 

dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor 

dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten mee kunnen 

doen. Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten.  

 

Langer zelfstandig 

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus 

geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente 

Woudenberg daarin, samen met particuliere woningeigenaren en woningcoöperaties een grote 

verantwoordelijkheid heeft. Graag denken we mee over nieuwe vormen van samenleven waarbij 

meerdere generaties een huishouden/woning delen. 

 

Ouderen 

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving, we zijn zuinig op hen. Daarom verdienen zij 

aandacht en steun. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf 

georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Eenzaamheid wordt echter een steeds groter risico. De 

ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. 

 

Vluchtelingen 

De gemeente Woudenberg is verantwoordelijk voor goede opvang en huisvesting van vluchtelingen. 

Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. Omdat het 

draagvlak soms kwetsbaar is, willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze 

samenleving.  

Wij moedigen initiatieven vanuit de samenleving - die hiervoor georganiseerd worden - aan. Belangrijk 

is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.  
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Aan de slag 

 Het gebruik van een persoonsgebonden budget blijft mogelijk. Zorgvragers hebben altijd de 

mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet 

gecontracteerd is. 

 Alle inwoners kennen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. 

 Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding.  

 Hergebruik en delen van (zorg-)middelen wordt gestimuleerd.  

 De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een 

respijtvoorziening. 

 De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning. 

 Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning. 

 Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om woningen geschikt te maken voor 

bewoners die zware zorg nodig hebben.  

 Ouderen ouder dan 80 jaar krijgen standaard een bezoek  vanuit het Sociaal Team om 

(verborgen) problemen, op te sporen. Ook zingeving wordt hierbij betrokken. 

1.2 Gezin, jeugd en onderwijs 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Kinderen en jongeren hebben de toekomst: de gemeente Woudenberg zet daarom in op veilige 

gezinnen. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk 

dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin. 

 

Zorg voor kinderen en jongeren: investeren in gezinnen 

Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De ChristenUnie 

wil dat stellen met kinderen de juiste informatie aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun 

relatie én aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke 

voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Een kind is het 

beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom ondersteunen we ouders door 

ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.  

Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun 

kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen.  
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Effectieve ondersteuning 

Gemeenten organiseren samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp. Ouders en kinderen zijn 

erbij gebaat dat op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. 

Hiervoor is nodig dat het gezin, haar omgeving en het sociaal team samen een plan maken.  

Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om 

snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar 

kinderen verblijven: haal benodigde expertise in de kinderopvang of school. Zo wordt ingezet op 

preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van 

zorg nodig is.  

 

Onderwijs  

Voor kinderen en jongeren is de school een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en 

sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten.  

Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd 

worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor die bepaalde school nodig is. Zo 

wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut.  

Voor het versterken van preventie en vroeg-signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk 

faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.  

Aan de slag 

 Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn laagdrempelig 

beschikbaar. 

 Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, 

allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in 

Woudenberg maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is. 

 Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij 

identiteit. 

 Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB 

identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet 

heeft ingekocht. 

 De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is 

opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.  
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1.3 Werk en Inkomen  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun 

recht komen.  

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet 

iedereen het hoofd boven water te houden. We laten niemand aan zijn of haar lot over. 

 

Aan het werk 

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om 

hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf 

het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook actief in. Re-integratietrajecten die de kansen 

op betaald werk aantoonbaar verhogen worden gestimuleerd.  

 

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun 

verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving is, zeker 

voor het welbevinden van iemand maar ook voor de maatschappij, heel waardevol. 

 

Armoede en preventie 

Ook in Woudenberg is er sprake van armoede. De ChristenUnie wil dit bestrijden. Armoede leidt vaak 

tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. 

Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen wordt maximaal ingezet op preventie en vroeg-

signalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van 

achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat wordt zoveel mogelijk 

doorbroken. 

 

Schulden  

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van 

schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening 

bieden. Ingewikkelde bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden. Wachttijden worden zoveel 

mogelijk beperkt en als een schuldhulptraject start worden schuldeisers zo snel mogelijk 

geïnformeerd.  

Hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij 
dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld 
door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.  
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Aan de slag: 

 Huisuitzetting mag nooit de bedoeling zijn: de gemeente spreekt met woningcorporaties af 

dat er niet tot huisuitzetting wordt overgegaan; er wordt actief hulp aangeboden, zeker bij 

gezinnen met kinderen. Notoire dwarsliggers kunnen hier echter geen aanspraak op maken.  

 De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig 

mogelijk gemaakt. 

 Van scholen en (sport)verenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij 

kinderen en deze te melden bij het Sociaal Team. 

 Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen.  

 Wachttijden in schuldhulpverlening worden optimaal benut. Bijvoorbeeld door mensen 

‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, 

maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie. 

1.4 Kunst, cultuur en sport 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.  

Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. 

 

Cultuur 

Ons cultuurhuis is een waardevol huis voor veel verschillende activiteiten. Er is ruimte om je te 

ontwikkelen op vele fronten zoals muzikaliteit en creativiteit en om elkaar te ontmoeten rond de 

leestafel, de lunch, bij Oud Woudenberg of bij Samen op Zondag.  

 

Bibliotheek 

De bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van 

laaggeletterdheid en biedt alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal).  

Samenwerking met scholen verdient aandacht.  

 

Sportstimulering 

Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het 

betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is 

daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het 

sociale en het gezondheidsdomein. 

 

 

Gebouwen en sportvelden  

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname en 
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ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen 

voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en 

bereikbaarheid vanuit het Groene Woud en Hoevelaar. De gemeente heeft goed in beeld wat de 

behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en maakt daar een (financiële) 

meerjarenplanning voor. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in 

redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud en daarom ook zoveel mogelijk multifunctioneel 

benut worden.  

Aan de slag 

 In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan 

minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te 

maken. 

 Met de sportverenigingen wordt het gesprek aangegaan over een gezonde kantine, 

rookgedrag en het voorkomen van overmatig alcoholgebruik.  

 De ChristenUnie stimuleert blijvend de vele activiteiten in het Cultuurhuis.  
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Hoofdstuk 2: Leefomgeving 
2.1 Energie, klimaat en milieu 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling 

van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, 

veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie 

binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op 

voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere 

economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.  

 

Duurzaamheid 

Inmiddels is de aansluitplicht voor aardgas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland 

in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. We stellen samen 

met inwoners en organisaties een plan op om dit te realiseren. Duurzaamheid is immers niet een zaak 

van de gemeente alleen, maar van alle inwoners. Wij zetten daarom in op ondersteuning en 

stimulering van particuliere initiatieven via bijvoorbeeld het duurzaambouwloket. Duurzaamheid gaat 

niet alleen over energievoorziening, maar ook over mobiliteit en inrichting van de ruimte. Wij zetten 

vol in op duurzame mobiliteitsvoorzieningen als elektrische auto’s en het gebruik van de fiets.  

 

Afvalinzameling 

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per 

persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter 

kunnen we afval daarom zien als grondstof. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken 

afvalstromen (zoals luiers) een passende oplossing moet worden geboden.  

 

Toekomstbestendig waterbeheer  

‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van versteende 

gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de toename van extreme buien ontstaat 

toenemende maatschappelijke en financiële schade. De extremen manifesteren zich ook in lange 

droge, hete periodes. Het is noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij hier mee 

omgaat en hoe de verwachte schade beperkt kan worden. Een goede samenwerking met de 

waterschappen is hierin onontbeerlijk. Er moet een plan komen waarin de gemeente en het 

waterschap het watersysteem als 1 systeem beschouwt, los van de verschillende 

verantwoordelijkheden. In dit plan komen de benodigde maatregelen te staan en wie daar voor aan 

de lat staat.  
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Aan de slag 
 De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een strategie om de energietransitie vorm te 

geven. 

 De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied 

van de klimaatopgave, in aanvulling op bestaande commerciële initiatieven.  

 Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost. 

 Hergebruik via kringloopwinkels en het afvalbrengstation (milieustraat) wordt gepromoot. 

 Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan 

bewustwording op dit punt, onder andere door een publiekscampagne samen met lokale 

ondernemers en bijv. “actie Steenbreek”, waarmee vergroening van tuinen wordt 

gestimuleerd. 

 Gedragsverandering is een zeer belangrijke sleutel voor verduurzaming van de bevolking. 

ChristenUnie wil actief hierop inzetten door aan te sluiten bij landelijke initiatieven en lokale 

acties.  

 ChristenUnie stimuleert de lokale ondernemers de kansen van duurzaam ondernemen te 

verkennen en daarin gezamenlijk stappen te zetten.  

2.2 Mobiliteit 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling 

vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar 

vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende 

aantal auto’s op de weg. Woudenberg heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het 

Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.  

In een inclusieve samenleving zijn ook alle inwoners mobiel, op een passende manier. We werken in 

de regio aan een robuust en toekomstbestendig beleid waardoor verschillende doelgroepen mobiel 

blijven of worden. 

 

Fiets 

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Woudenberg waarin met nadruk ook gekeken 

wordt naar de veiligheid van fietsers. Ons dorp leent zich uitstekend voor zowel recreatief als 

noodzakelijk fietsgebruik. De diverse varianten als de elektrische fietsen, speedpadelec, brommers en 

scooters op fietspaden maken dat we goed naar de infrastructuur moeten blijven kijken. 

Om het bedrijventerrein Parallelweg en de nieuwe wijken het Groene Woud en Hoevelaar goed en 

veilig te ontsluiten richting dorp en (sport)voorzieningen willen we een fietspad vanuit die wijken, 

achter langs de Amalialaan naar de westkant van het dorp (bereikbaarheid van woningen, scholen, 

peuterspeelzalen, Fidelio en sportaccommodaties). Over de kruising van het fietspad met de N226 

(Geeresteineselaan) zal goed moeten worden nagedacht.  
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Openbaar vervoer 
OV in Woudenberg is beperkt tot de bus. De gemeente zorgt bij Provincie dat de aansluitingen op 

diverse treinstations passend zijn. 

 

Parkeren 

Het centrum moet bereikbaar blijven met de auto. We zorgen daarom voor voldoende 

parkeergelegenheid die duidelijk wordt aangegeven en goed kan worden gevonden. Na evaluatie van 

het Centrumplan bekijken we waar eventuele knelpunten zitten.  

Aan de slag 

 In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang 
van het (elektrische) fietsverkeer.  

 Er wordt een oost-west fietsroute in Woudenberg aangelegd. 
 Ter verhoging van de verkeersveiligheid wordt een opstelplaats voor fietsers/scholieren 

aangelegd bij de rotonde Geersteinselaan-Nico Bergsteijnweg.  
 Er worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, 

wmo-vervoer) 
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Hoofdstuk 3: Veiligheid 
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Als inwoner van Woudenberg wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De 

overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. 

3.1 Een veilige samenleving  

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. 

Hard waar het moet, zacht waar het kan maar altijd met een hart.  

Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk 

en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk. 

 

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van 

crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid 

van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar is nog 

onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.  

 

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn 

coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan 

te pakken. 

 

Drugs en drank 

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie 

zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.  

 

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke 

handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde 

handhavers. Wij willen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De ChristenUnie wil dat 

de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, 

horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. 
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Aan de slag 

 Extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en BOA. 

 Er komen lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en er blijft goede 

terugkoppeling door politie. 

 De gemeente blijft inzetten op terugdringen woninginbraken. 

 Drugsgebruik binnen de gemeente wordt actief bestreden o.a. door middel van voorlichting en 

aanspreken van de jeugd op hun gedrag door de wijkagent en BOA 

 De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende 

toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig 

mystery guests. 
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Hoofdstuk 4: Ruimte, wonen en ondernemen 
4.1 Economie 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De 

economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een 

economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid 

neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en 

grenzen kent. 

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten 

en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.  

 

Duurzame Bedrijventerreinen  

De ChristenUnie zet zich in voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein: een terrein 

waar bedrijven en de gemeente Woudenberg samenwerken aan een optimaal bedrijfseconomisch 

resultaat, minimale milieubelasting en efficiënt ruimtegebruik. Op het terrein Parallelweg wordt geen 

nieuwe perifere detailhandel toegestaan; alleen herplaatsing van wat al gevestigd is. Ook wordt het 

gebruik van het terrein Parallelweg duurzaam afgestemd met de nieuwbouwwijk Hoevelaar.    

  

Koopzondag 

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een 

ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig 

sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. 

Vaak is er sprake van een “domino” effect: wanneer er één supermarkt open gaat, zien andere 

winkeliers zich genoodzaakt dit te volgen. De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen invoering van 

koopzondagen. 

  

Gezonde agrarische sector  

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond 

voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze 

agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector 

heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en 

energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een 

goede toekomst.  
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Aan de slag 

 Woudenberg zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en 

omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid. 

 Het Woudenbergse MKB moet blijvend en eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke 

aanbestedingen en de gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal of regionaal in.  

 De gemeente faciliteert initiatieven om breedband in het hele buitengebied aan te leggen.  

 De bedrijfsterreinen in Woudenberg worden duurzaam ingericht in afstemming met de 

omgeving.  

 In het centrum behouden we het “dorpse karakter”. Om de middenstand levensvatbaar te 

houden komen er geen grootschalige winkels op het bedrijventerrein. 

 Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting 

van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer.  

 Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin 

verblijfsrecreatie in en rond Woudenberg wordt gestimuleerd; hierbij wordt het 

Henschotermeer nadrukkelijk betrokken. 

 Geen zondagsopenstelling maar een collectieve rustdag voor iedereen. 

 De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische 

sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Gekoppeld hieraan krijgen 

landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals 

landschapsonderhoud, toerisme etc. 

 ChristenUnie wil de landbouwbedrijven stimuleren om over te gaan naar vormen van 

duurzame en biologische landbouw.  

4.2 Wonen 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De 

beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten voor 

sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De 

ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, 

zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte 

is voor particuliere (nieuw)bouw. 
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Toekomstige generaties  

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De 

gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische 

ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van 

sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en 

herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Woudenberg zal duidelijke keuzes moeten 

maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, 

want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Het is daarbij ook belangrijk dat 

de infrastructuur op orde is, zoals publiek vervoer en snel internet. 

 

Woningcorporaties  

Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen en spelen ook een rol op de 

verkoopmarkt. De ChristenUnie zet in op toename van ‘sociale koop’. Het is goed dat er steeds meer 

goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren 

medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit 

helpt de kloof tussen huren en kopen dichten.  

Aan de slag 

 Het woonbeleid van de gemeente Woudenberg moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én 

op toekomstige ontwikkelingen.  

 Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de 

gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de 

norm.  

 Woudenberg biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het 

starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat 

zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op 

de huizenmarkt. 

 In Woudenberg komt er ruimte voor de bouw van zogenaamde Tiny Houses.  

 Met de corporatie wordt afgesproken dat zij actief beleid op doorstroming formuleert en 

uitvoert om passende huisvesting van jongeren en ouderen te stimuleren. 

 De gemeente Woudenberg stelt met de woningcorporaties doelen op, gericht op het 

verbeteren van de energiehuishouding van woningen. 

 In de woonvisie staan duidelijke afspraken met de corporaties over de volledige 

verduurzaming van de woningvoorraad. 
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4.3 Ruimte 

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken 

we goede afspraken met elkaar. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige 

omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er naar verwachting in 2021 een 

nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer 

ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor 

een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme 

operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar ook het sociale en gezondheidsdomein.  

 

Natuur  

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de 

bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf 

spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan 

behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. 

 

Aan de slag: 

 De gemeente stimuleert inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden. 

 De gemeente zorgt voor het behouden van open landschappen en voorkomen van 

versnippering.  

 De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en 

onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.  
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Hoofdstuk 5: Dienstverlening 
5.1 Betrouwbare overheid 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de 

overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.  

De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te 

versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook 

om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de 

een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet 

zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. 

 

Vertrouwen 

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en neemt 

dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis 

vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat 

een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.  

 

De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet 

deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Als fractie willen we betrouwbaar en 

constructief bekend staan in Woudenberg.  

5.2 De gemeente, dat zijn we samen  

De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 

handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.  

De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor 

initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog 

hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. Meer 

verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder 

administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.  
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Samenwerken 

Woudenberg is zelfstandig en zal dat voorlopig ook blijven. Er is geen enkele reden om een fusie op te 

zoeken; de gemeente functioneert prima.  

Toch zal de gemeente wel moeten samenwerken met buurgemeenten of andere partijen. Dat kan zijn 

omdat samen optrekken effectief is qua bedrijfsvoering of omdat op deze manier continuïteit en 

kwaliteit gewaarborgd kan worden. Er wordt veel samen opgetrokken in de Regio Eemland en de 

gemeente laat het oog ook weleens vallen op de Regio Foodvalley. Daarnaast wordt functioneel 

samengewerkt met bijvoorbeeld de GGD, de Regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio Utrecht 

en Inkoop Bureau Midden Nederland: uiteindelijk kom je samen verder.  

5.3 Financiën 

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare 

middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden 

betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, 

hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor 

mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk.  

Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid 

van hun voorgangers. 

 

Politiek is kiezen 

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor 

de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie 

schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is.  

De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij 

bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, 

veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien. 

Aan de slag: 

 De ChristenUnie draagt bij aan het herstel van vertrouwen door eerlijk te zijn en geen beloftes 

te doen die niet zijn na te komen. 

 De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. 

 De gemeente geeft ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in 

coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer: 

via het zogenaamde uitdaagrecht.  

 


