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Inleiding
Wij zijn CDA Woudenberg: een partij van mensen die resultaat willen boeken vanuit hun
overtuigingen. Die overtuigingen bestaan uit het nemen van verantwoordelijkheid, het
zoeken naar gerechtigheid en een gevoel van solidariteit en het besef dat iedereen een goed
rentmeester van de schepping zou moeten zijn.
De afgelopen jaren heeft het CDA Woudenberg dankzij de steun van veel Woudenbergers
mooie stappen gemaakt om de samenleving, woonomgeving en bedrijvigheid mooier te
maken. Zichtbare voorbeelden hiervan zijn:
-

het vernieuwde centrum,
de aanpak van de oudere wijken,
de vervanging van straatverlichting door toekomstbestendige LED-verlichting,
het behouden van speeltuinen en speeltoestellen

Ook voor zaken die niet direct zichtbaar zijn, heeft het CDA Woudenberg zich sterk gemaakt.
Zo hebben we de overgang van zorgtaken naar de gemeente gezond-kritisch gevolgd en
hebben we een initiatief als Right to Challenge op de kaart gezet. Door bovendien goed op
de inkomsten en uitgaven van de gemeente te letten, hebben we ervoor gezorgd dat
Woudenberg sterk uit de crisis is gekomen.
Er ligt wat ons betreft een solide fundament om de komende jaren op verder te bouwen.
CDA Woudenberg staat voor een dorp dat voor iedereen mogelijkheden biedt, of je nou
bewoner, bedrijf of bezoeker bent. Komende periode slaan wij, samen met u als inwoner, de
verschillende verenigingen en kerken, de handen ineen zodat Woudenberg die plaats blijft
waar iedereen hart voor het dorp heeft en oog voor elkaar.
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1. Samen leven doe je niet alleen
Woudenberg is een dorp waarin het prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is. Een
dorp waarin we omzien naar de ander en met elkaar de samenleving maken. CDA
Woudenberg wil dat dit voor iedere inwoner mogelijk is en dat iedereen hieraan een bijdrage
kan leveren. Om dat voor elkaar te krijgen, richten we onze aandacht de komende vier jaar
op de volgende aandachtspunten:
•

CDA Woudenberg heeft in de achterliggende periode veel contact gehad met
(sport)verenigingen en heeft gezien hoe belangrijk dit is. Het lokale Verenigingsleven is
belangrijk voor de gezondheid en als ontspanning in vrije tijd. Maar het brengt mensen
ook samen; verenigingen zijn wat ons betreft ook een belangrijk middel tegen
eenzaamheid, want ze bevorderen het sociaal contact en de onderlinge betrokkenheid.
CDA Woudenberg wil dit behouden en het verenigingsleven, van hengelsport tot voetbal
en van ouderenkoor tot fotokring de ruimte geven om initiatieven te ontplooien en
drempels zo laag mogelijk te maken. Voorbeelden hiervoor zijn het makkelijker en
goedkoper maken van vergunningen voor (sport)verenigingen bij evenementen en het
bieden van een brugfunctie voor (sport)verenigingen, scholen en BSO’s met behulp van
een verenigingsmanager.

•

Zorg is geen product maar mensenwerk. Zorg gaat wat ons betreft teveel over geld en
regels en te weinig over de menselijke maat. Inwoners moeten in een kwetsbare fase –
bijvoorbeeld bij ziekte of ouderdom - altijd in goede handen zijn en kunnen vertrouwen op
een gemeente die naar kwaliteit kijkt in plaats van naar kosten. CDA Woudenberg wil
nabije zorg en mantelzorgers ondersteunen in het belangrijke werk wat ze doen. Wij
geloven in zorg voor elkaar; in de familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt.
Initiatieven van inwoners moeten we hierin ondersteunen en mogelijk maken.

•

Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd - en lang niet alleen
bij senioren. Ook kinderen kunnen hier last van hebben wanneer zij bijvoorbeeld op
school worden gepest. Als CDA Woudenberg zijn we blij met initiatieven als Coalitie Erbij
Woudenberg; inwoners die omzien naar elkaar en kansen bieden om eenzaamheid terug
te dringen. Daarnaast zien we dat de verschillende kerkelijke gemeenten binnen
Woudenberg een grote rol spelen. Als CDA Woudenberg juichen we deze initiatieven toe
en willen we uitbreiding hiervan mogelijk maken. Beperken van eenzaamheid begint
echter bij onszelf, door oog te hebben voor onze buurman en buurvrouw. Wij zien
Woudenberg als een inclusieve gemeente die zich aanpast en hindernissen voor sociale
participatie voor elke groep verwijdert. Zo kan iedereen naar vermogen deelnemen aan
het maatschappelijk leven.
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•

CDA Woudenberg is trots op het onderwijs in Woudenberg. Scholen vervullen
belangrijke functies in buurten en we kennen een breed aanbod aan scholen. Een school
bindt mensen en biedt kinderen mogelijkheden zich te ontwikkelen. Dit start al voor de
basisschool in kinderopvang en op de peuterspeelzaal, maar gaat ook door na het luiden
van de schoolbel bij (sportieve) naschoolse opvang. Recent is de huisvestiging van veel
basisscholen in ons dorp aangepakt. Goede stappen om toekomstbestendig te zijn. CDA
Woudenberg zet zich in om de komende jaren de samenwerking tussen voor- en
naschoolse opvang en de basisscholen verder te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door
gemeenschappelijk gebruik van ICT en gymdocenten mogelijk te maken. In een
combinatie van kinderopvang, sport en cultuur zien wij kansen om het onderwijsaanbod
voor onze jeugd nog verder te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik zijn van
schoolfaciliteiten voor naschoolse opvang, maar ook het opzetten nieuwe activiteiten
zoals een kinderboerderij om kinderen meer van de natuur te laten leren en genieten.
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2. Groen en verantwoord op het dorp
en in de buurt
Ooit geven we de aarde door aan onze kinderen. Dat klinkt groots, maar het begint in het
klein – en wel in Woudenberg. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we met elkaar
netjes omspringen met ons dorp, dat de gemeente het verantwoorde voorbeeld geeft en dat
we samen zorgen voor een mooie leefomgeving, een duurzaam dorp en een schone buurt.
In de achterliggende periode hebben we hierin stappen gemaakt door de straatverlichting te
verduurzamen en afval beter te scheiden. Na de verkiezingen willen we hier verdere stappen
in gaan maken. CDA Woudenberg wil dit op de volgende manieren bereiken:
•

Afgelopen jaar heeft de gemeente het startschot gegeven voor verbeterde
afvalscheiding. Het was even wennen: meer bakken om het huis… Maar de meeste
Woudenbergers merken op een positieve manier in hun portemonnee dat wie afval
scheidt, uiteindelijk geld kan besparen. Zo profiteert dus niet alleen het milieu.
Tegelijkertijd is het nieuwe systeem nog voor verbetering vatbaar. CDA Woudenberg
staat open voor vernieuwing en verbetering en we willen de ontwikkelingen rond
afvalinzameling en -scheiding op de voet volgen.

•

Met de komst van steeds meer weerextremen moeten we ons waterbeheer en
rioleringsplan tegen het licht houden en toekomstbestendig maken, zodat alle
Woudenbergers droge voeten houden bij flinke regenbuien. Bij de aanleg van nieuwe
wijken moet goede waterafvoer daarom voorrang krijgen.

•

Aan het einde van de komende periode willen we bereikt hebben dat bij nieuwbouw
inwoners keuze hebben met betrekking tot wel of geen aansluiting op het gasnet. Nul op
de meter-initiatieven om op energiegebied als inwoner zelfvoorzienend te zijn, moeten
bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wat ons betreft standaard zijn en geen
uitzondering.

•

Het CDA Woudenberg heeft in de vorige collegeperiode aandacht gevraagd voor oudere
wijken in ons dorp – en met succes. Zo kregen de Eshoflaan en de Van Speijklaan een
nieuw wegdek en daar knapten niet alleen deze straten, maar de hele buurt van op. Ook
in de komende vier jaar zal het CDA Woudenberg zich sterk maken voor onderhoud in
onze oudere wijken, zodat heel Woudenberg er straks nóg mooier bij ligt. Denk hierbij
aan goed onkruid- en groenbeheer in de wijken en het goed toegankelijk houden van
trottoirs.
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3. Veiligheid thuis en op de weg
Wie goed oplet, ziet dat de politie en BOA vaker in ons dorp rondrijden. Inwoners leveren
ook zelf een bijdrage, door bijvoorbeeld samen Whatsapp-groepen aan te maken. Als
iedereen zijn steentje bijdraagt, komen we stukje bij beetje bij een veiliger Woudenberg.
Volgens CDA Woudenberg een must voor de komende periode om de leefbaarheid van
Woudenberg verder te vergroten. CDA Woudenberg levert hieraan een bijdrage met de
volgende speerpunten:
•

Woudenberg groeit en het gebruik van onze wegen en fietspaden verandert. Meer
schoolverkeer door ons dorp, grotere snelheidsverschillen op fietspaden en gevaarlijke
kruisingen maken dat CDA Woudenberg komende periode een taak voor de gemeente
weggelegd ziet om veiligere en betere fietsverbindingen binnen het dorp mogelijk te
maken. CDA Woudenberg wil een rechtstreekse ononderbroken Oost-West verbinding,
zodat fietsers veilig naar scholen en sportvelden kunnen. Hierbij willen we dat de
mogelijkheid van ondertunneling van de N226 voor fietsers wordt onderzocht. Daarnaast
wil CDA Woudenberg samen met gebruikers en eigenaren, zoals de provincie, komen tot
een mobiliteitsvisie voor de langere termijn. Voorbeeld hierbij is het opnemen van
voldoende en goede openbaar vervoer routes en een uitbreiding van de capaciteit bij
opstapplaatsen. Daarnaast blijven we ons sterk maken om de overlast van de N224 en
N226 voor ons centrum verder terug te dringen. Deze routes mogen er niet toe leiden dat
verkeer Woudenberg als sluiproute gebruikt.

•

Met de wijziging van verkeerssituaties, zoals bijvoorbeeld bij het centrumplan, verdient
verkeersveiligheid in ons dorp extra aandacht. We zien dat mensen bijvoorbeeld
eenrichtingsverkeer negeren en dat snelheden op wegen binnen en buiten de bebouwde
kom worden overschreden. Als CDA Woudenberg pleiten we voor duidelijkere en
zichtbare handhaving om de veiligheid van Woudenbergers te vergroten - zowel binnen
de bebouwde kom als in het buitengebied.

•

Omzien naar elkaar maken wij ook mogelijk dankzij de slimme inzet van social media.
We zijn trots op de Whatsapp-initiatieven die inwoners zijn gestart om een oogje in het
zeil te houden in de wijk. Immers, met al die extra ogen en oren op social media kun je
de kans op een inbraak verkleinen. CDA Woudenberg wil dat de gemeente
communicatie over deze en andere initiatieven op het gebied van preventie intensiveert.
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4. Ruimte voor woningen, werk en recreatie
De economie trekt weer aan en CDA Woudenberg wil dat inwoners en ondernemers daar
maximaal van kunnen profiteren. Met een divers woningaanbod dat voldoet aan de
behoeften van jong, oud en hulpbehoevend. Maar ook met het tegengaan van leegstand en
een variërend winkelaanbod. En ook als het gaat om vrije tijd heeft ons dorp een hoop te
bieden. De komende vier jaar richt CDA Woudenberg zich daarom op de volgende punten:
•

Lokaal ondernemerschap moet de ruimte krijgen, zowel in het centrum als op het
industrieterrein en in het (toeristische) buitengebied. Wanneer een ondernemer plannen
heeft moet hij of zij volgens ons kunnen rekenen op een gemeente als partner in de
planvorming. Om Woudenberg voor bedrijven aantrekkelijk te houden, vinden we dat de
gemeente flexibeler om moet gaan met bestemmingen. Wonen en werken moeten in
Woudenberg hand in hand gaan. Samen met winkeliersvereniging DES en
Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg gaan we proactief de mogelijkheden
onderzoeken voor verdere ontwikkeling van ons winkelgebied en bedrijventerrein.

•

Mogelijkheden om binnen Woudenberg een huis te kopen of te huren, wil CDA
Woudenberg stimuleren voor elke generatie. Zo moeten we blijvend startersregelingen
en gevarieerde (sociale) woningbouw bieden. Daarnaast willen we ruimte geven aan de
ontwikkeling van generatiewoningen, tiny houses en andere inititiatieven om
Woudenberg aantrekkelijk te houden voor iedere levensfase. Mogelijkheden voor
mantelzorg moeten worden bevorderd.

•

Goede bereikbaarheid, gevarieerde natuur, het Henschotermeer, de Pyramide:
Woudenberg heeft alles in zich om een geweldige plek te zijn voor bezoekers en
vakantiegangers in en om ons dorp. Met de bredere exploitatie van het Henschotermeer
worden stappen gezet om deze mogelijkheden te benutten. CDA Woudenberg streeft
ernaar om Woudenberg op dit gebied meer op de kaart te zetten en plannen hiervoor
mogelijk te maken. Wanneer bijvoorbeeld een boerenbedrijf toeristische nevenactiviteiten
wil ontplooien, dan moet dit volgens ons mogelijk zijn zonder overlast voor omwonenden.
CDA Woudenberg wil dat Woudenberg over vier jaar een schoolvoorbeeld is van een
dorp waar ondernemen en recreëren hand in hand gaan. CDA Woudenberg vindt dat
we onze mooie gemeente best wat meer mogen promoten ten gunste van onze bedrijven
en onze inwoners.
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5. U en de gemeente
Het gemeentebestuur draagt een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van de
Woudenbergers. Daar springen we bij CDA Woudenberg serieus mee om: mede dankzij
onze inzet is het dorp goed uit de crisis gekomen. Die sterke uitgangspositie willen we de
komende vier jaar voor alle Woudenbergers op de volgende manieren verstevigen:
•

Woudenberg is geen grote gemeente. Toch hebben we een kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening. Het CDA Woudenberg is hier trots op. Wij streven er naar om een
sterke zelfstandige gemeente te blijven. Waar nodig gaan we strategische
samenwerkingsverbanden aan met omliggende gemeenten en regio’s. Hierbij vindt CDA
Woudenberg dat de cultuur en het karakter van Woudenberg de uitgangspunten moeten
zijn voor deze samenwerkingen. Zo wil CDA Woudenberg komende periode graag de
aansluiting bij Food Valley onderzoeken om onze (agrarische) bedrijvigheid te
versterken.

•

Online- en offline bereikbaarheid van de gemeente op een moment dat u als inwoner
het beste uitkomt, is voor CDA Woudenberg een doel voor de komende periode. De
beoordeling van inwoners over de dienstverlening is goed, maar mensen ervaren nog
steeds veel beperkingen. Door de bereikbaarheid te veranderen naar een moment
wanneer het u schikt, willen we uw beoordeling in een 9+ veranderen.

•

Overheidstaken verschuiven. CDA Woudenberg wil dat u als inwoner meer invloed krijgt
op de wereld om u heen, ook in de gemeentepolitiek. Wij zijn van mening dat de
samenleving centraal staat en niet de overheid. Om dit vorm te geven, hebben wij Right
to Challenge binnen de gemeente Woudenberg op de kaart gezet. Inwoners of
maatschappelijke organisaties kunnen hiermee het initiatief nemen tot een goed plan dat
de verbetering van lokale voorzieningen en de leefbaarheid in ons dorp voor ogen heeft.
In dat geval kan de gemeente u de middelen en de verantwoordelijkheden bieden om het
waar te maken.

•

Gemeentelijke financiën: de afgelopen jaren heeft CDA verantwoordelijkheid genomen
om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen na de gevolgen van de economische
crisis. Dat heeft wat gevraagd van burgers, maar heeft wel geresulteerd in een gezonde
financiële situatie van de gemeente. Ons streven is om de lastendruk van burgers de
komende jaren nauwlettend in de gaten te houden. Zo laten we onze inwoners
meeprofiteren van het betere economische klimaat en blijven we als gemeente scherp
aan de wind varen waar het onze uitgaven betreft.
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6. Het buitengebied als groen en dynamisch
visitekaartje
•

Woudenberg heeft een mooi centrum, maar het buitengebied verdient minstens zoveel
aandacht. Met dynamische ondernemers in de agrarische sector en de industrie houden
we onze omgeving niet alleen mooi en groen, maar ook economisch sterk. Het
buitengebied, kortom, hoort er gewoon bij. De komende vier jaar wil CDA Woudenberg
verder kijken dan het bordje dat de grens van de bebouwde kom markeert. Dat doen we
op de volgende manieren:

•

Momenteel wordt het buitengebied aangesloten op supersnel internet dankzij de aanleg
van glasvezelverbindingen. CDA Woudenberg heeft zich hier sterk voor gemaakt en we
zullen ervoor zorgen dat deze ontwikkeling verder doorzet, niet alleen in het centrum dus,
maar ook rondom ons dorp.

•

CDA Woudenberg vindt dat wegenonderhoud in het buitengebied prioriteit moet blijven
voor de komende periode. Voldoende en goed onderhouden infrastructuur is de basis
voor veilige groei van bedrijvigheid. Samen met bewoners, bedrijven en gemeente
houden we zo het buitengebied het visitekaartje van Woudenberg en houden we groei in
bedrijvigheid verantwoord mogelijk.

•

Eerder stelden we al dat boerenbedrijven ruimte moeten krijgen om te kunnen
ondernemen. Ook bij groei van overige bedrijvigheid in het buitengebied wil CDA
Woudenberg als uitgangspunt de kwaliteit nemen en niet de kwantiteit. Dierwelzijn, milieu
en klimaat vragen grote investeringen van de blijvers. Maar zonder ruimte om te
ondernemen, zijn agrariërs niet in staat het hoofd te bieden aan deze eisen uit de markt
en maatschappij. De komst van de omgevingswet in 2021 biedt gemeenten meer ruimte
om lokaal beleid te maken en die flexibiliteit willen wij gebruiken om (agrarische)
bedrijven toekomstbestendig te laten ondernemen in onze regio.
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CDA Afdeling Woudenberg
m.hardeman@woudenberg.cda.nl
www.cda.nl/utrecht/woudenberg/
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