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Inleiding 
 

ChristenUnie, partij in de samenleving 

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over alle inwoners van Scherpenzeel. Ze gaan over 

onze manier van samenleven. Wij willen geen samenleving die voor ons beslist, 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 Scherpenzeel gaat er veel goed. We hebben goede voorzieningen in ons dorp, de gemeente heeft in 

het sociaal domein (jeugdzorg, WMO, participatiewet) de zaken goed op orde, we bouwen mooie, ruim 

opgezette nieuwe woonwijken, landelijk gezien is ons dorp een veilig dorp, mede dankzij Whatsapp-

groepen en wijkplatforms, vrijwilligers zijn overal actief. Toch zijn er zorgen. Het is best moeilijk om de 

financiële eindjes aan elkaar te knopen. Er vinden veel vernielingen plaats in ons dorp. De exploitatie van 

De Breehoek vertoont grote tekorten. 

 

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende migratie van 

vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend 

geweest en de ChristenUnie wil voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. 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 

gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit 

programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma 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.  

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie: 

 Investeert in de toekomst van kinderen 

 Zorgt dat iedereen meetelt 

 Komt op voor (godsdienst)vrijheid 

 

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. 

Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Scherpenzeel.  

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. Maar de overheid is er 

volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te 

stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van 

ons vraagt. (Micha 6:8) 

 

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 Scherpenzeel. Doe met ons mee. Geef 

geloof een stem! 

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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Hoofdstuk 1: Bestuur en organisatie 
 

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. 

 

1.1 Burgerparticipatie 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat burgers een mogelijkheid hebben daadwerkelijk te participeren in 

het besluitvormingsproces. De gemeente vraagt zich steeds af hoe je burgers het beste kunt betrekken in 

het proces. De ChristenUnie geeft ruimte aan Scherpenzeelse inwoners om die verantwoordelijkheden op 

zich te nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. De gemeente geeft 

niet alleen de mogelijkheid aan inwoners om in te spreken tijdens een raadscyclus, maar zoekt ook actief 

de dialoog met haar inwoners over onderwerpen die voor haar inwoners van belang zijn. Door middel van 

verbeterde voorlichting hierover worden duidelijke afspraken gemaakt over de ruimte die inwoners krijgen 

zodat verwachtingen ook gemanaged worden.  

 

1.2 Jeugdlintje 

De ChristenUnie wil dat de inzet van jongeren extra wordt beloond. Voorbeeldgedrag van jongeren doet 

namelijk goed volgen. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente een jeugdlintje instelt en ieder jaar 

deze onderscheiding uitreikt aan jongeren die van waarde zijn geweest voor de samenleving. 

 

1.3 Inzet ambtelijke organisatie 

De ChristenUnie zet in op maximale inzetbaarheid en flexibiliteit van de ambtelijke organisatie. Dit 

betekent dat de verdeling van taken binnen en buiten het gemeentehuis zo efficiënt en effectief mogelijk 

wordt ingericht. Op verschillende beleidsterreinen wordt er al samengewerkt tussen gemeenten. Wanneer 

beleidsmedewerkers, die over heel specifieke kennis beschikken, over meerdere gemeenten worden 

ingezet vergroot dit de slagkracht en de daadkracht van gemeenten. Hierdoor is het niet langer nodig om 

kennis van alle beleidsterreinen in ‘eigen huis’ te hebben. Op deze manier kan de ambtelijke organisatie 

efficiënt en toekomstbestendig worden ingericht.  

 

Aan de slag 

 Verbeterde voorlichting aan inwoners over mogelijkheden om te participeren in het 

besluitvormingsproces; binnen en buiten de raadscyclus. 

 Introductie ‘Scherpenzeel Doet’; reservering van een tegoed door de gemeente per huisadres. Per 

adres kan voor de besteding van dit tegoed een keuze worden gemaakt uit een aantal door de 

inwoners geïnitieerde ideeën ten behoeve van de wijk of samenleving. 

 Maximale inzetbaarheid en flexibiliteit door meer efficiënte en effectieve verdeling van taken en 

beleidsmedewerkers in regionaal verband; intensiveren samenwerking met omringende gemeenten.  
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Hoofdstuk 2: Veiligheid 
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Als inwoner van Scherpenzeel wilt u veilig kunnen leven. Dat is, helaas, niet altijd vanzelfsprekend. De 

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

betrokken zijn bij de manier, waarop veiligheid wordt aangepakt. Want samen kunnen we bijdragen aan 

buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een 

gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen 

zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. 

 

2.1 Veiligheidsbeleid  

De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid op, gebaseerd op onderzoek en ervaringen in het dorp, 

waarbij betrokkenheid van inwoners en organisaties van groot belang is. Daarnaast moet de 

gemeenteraad een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is 

verplaatst. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er nadrukkelijke aandacht en waardering is voor 

jongeren die zich inzetten voor de veiligheid van het dorp, bijvoorbeeld bij de jeugdbrandweer. 

 

2.2 Inzet van inwoners 

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

en in huis. De inzet van Burgernet en WhatsApp-groepen in de wijk helpt hierbij. Inwoners moeten 

gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en crimineel gedrag, waarbij de politie terugkoppeling 

geeft aan de melder. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners 

en aan zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente (en regio) toe om problemen in de 

wijk concreet aan te pakken. 

  

2.3 Drugs en drank 

De ChristenUnie gelooft dat mensen te waardevol zijn om in drugs en alcohol zichzelf, hun vrijheid en 

waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcoholmisbruik actief 

tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. In de 

aanpak van alcoholmisbruik vragen we extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Hiervoor 

zijn voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers nodig. Bij de strijd tegen drugs en 

alcoholmisbruik betrekken we scholen, ouders, horeca, sportverenigingen, politie en kerken.  

 

2.4 Vandalisme 

Vandalisme en overlast door hangjongeren komt hoofdzakelijk voort uit verveling. De ChristenUnie gelooft 

dat het ‘hebben van een eigen plek’ en de intensivering van het contact met jongeren een groot deel van 

de problemen kan voorkomen. 

 

Aan de slag 

 Voorlichting aan burgers over inbraakpreventie en veiligheid in de buurt. 

 Verbeterde terugkoppeling naar inwoners na een aangifte. 

 De kosten van vandalisme worden op de dader(s) verhaald.  

 Het contact met jongeren versterken door inzet van studenten en vrijwilligersorganisaties. 
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Hoofdstuk 3: Verkeer en vervoer 
 

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. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving 

en de leefbaarheid. We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer en 

een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid 

(samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.  

 

3.1 Wegen en trottoirs 

De ChristenUnie is van mening dat goed onderhoud van de wegen en trottoirs een absolute noodzaak is. 

Wij pleiten voor goed onderhoud aan de trottoirs. Ook het plaatsen van obstakels op de trottoirs en 

overhangend groen boven trottoirs moet worden tegengegaan. Iedere gebruiker van de trottoirs en 

voetpaden moet ongehinderd zijn weg kunnen vervolgen. Dat geldt zeker voor rolstoel- en 

rollatorgebruikers, maar ook voor mensen die met bijvoorbeeld een kinderwagen van het trottoir gebruik 

maken. 

 

3.2 Centrumroute 

De ChristenUnie pleit al enige jaren voor het weghalen van het doorgaande verkeer van de centrumroute. 

Dat geldt met name op de tijden dat de kinderen ’s morgens naar school gaan, want juist dan kiezen veel 

automobilisten een route door het dorp. De ChristenUnie pleit voor het instellen van eenrichtingsverkeer 

op een gedeelte van het Oosteinde (vanaf de rotonde tot aan de Ringbaan) van 7 tot 9 uur ‘s morgens. 

Doorgaand verkeer vanaf de Hopeseweg zal dan door moeten rijden tot De Dreef en verkeer vanaf De 

Dreef wordt dan ontmoedigd een route door het dorp te kiezen. 

 

3.3 Parkeren centrum 

Voor mensen die komen winkelen in het dorp moet goede parkeergelegenheid zijn in het centrum. Voor 

langparkeerders moet een duidelijke verwijzing zijn naar andere parkeergelegenheden, zoals bij De 

Breehoek. Tegelijkertijd moet het gebruik van de fiets door de inwoners van Scherpenzeel worden 

gestimuleerd. We zorgen voor nette en veilige mogelijkheden om de fiets te stallen in het centrum. 

 

3.4 Openbaar vervoer 

Om de mobiliteit te bevorderen en het autogebruik terug te dringen is goed openbaar vervoer onmisbaar. 

Voor Scherpenzeel is busvervoer naar de omliggende gemeenten en treinstations van groot belang.  

 

Aan de slag 

 Uitbreiding van het aantal laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. 

 Voldoende parkeergelegenheid voor langparkeerders, buiten de blauwe zone. 

 Stimuleren van gebruik van de fiets binnen het dorp, o.a. door goede fietsenstalling. 

 Oplossen van het parkeerprobleem in het centrum als gevolg van de ambulante handel.  

 Vergroten van de mobiliteit van inwoners door uitbreiding van het busvervoer (naar o.a. Barneveld).  

 Goed onderhoud van trottoirs en vrijhouden van trottoirs en voetpaden.  

 Verminderen van doorgaand verkeer door het centrum d.m.v. het ’s morgens instellen van 

eenrichtingsverkeer op een deel van het Oosteinde.   
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Hoofdstuk 4: Economie 
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

De lokale overheid speelt, samen met het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de 

versterking van de lokale en regionale arbeidsmarkt. De economie draait niet alleen om groei en 

consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Het MKB is onmisbaar voor o.a. werkgelegenheid en de 

lokale economie. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De gemeente moet goede voorwaarden 

scheppen om lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren.  

 

4.1 ZZP’ers 

Veel mensen werken als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er). De gemeente moet actief gebruik maken 

van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen. 

 

4.2 Duurzame bedrijventerreinen 

De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen. Het 

instellen van een ondernemersfonds/parkmanagement kan helpen om het gebied up-to-date te houden 

en verduurzaming te stimuleren. 

 

4.3 Recreatie en toerisme 

Samen met ondernemers in deze sector wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond 

Scherpenzeel wordt gestimuleerd. 

 

4.4 Koopzondag 

De ChristenUnie ziet het instellen van koopzondagen als een ongewenste stap richting een 24-uurs 

economie. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke 

levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.  

 

4.5 Gezonde agrarische sector 

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren 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. De gemeente adviseert en ondersteunt waar mogelijk bij het asbestvrij maken van 

agrarische bedrijfsgebouwen. 

 

Aan de slag 

 Lokale ondernemers krijgen waar mogelijk een kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle 

aanbestedingen is social return een voorwaarde.   

 Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle vragen terecht kan.  

 De gemeente werkt actief mee aan onderzoek naar de mogelijkheden van glasvezel binnen- en 

buiten de bebouwde kom. 

 Geen nieuwe bedrijventerreinen, als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude 

bedrijventerreinen. 

 De gemeente zet zich in voor de promotie van Scherpenzeel samen met inwoners en lokale 

ondernemers en stelt daarvoor een marketingplan op. 

 Landbouwbedrijven moeten zich primair kunnen richten op het in stand houden van het agrarisch 

gebied. Daarnaast krijgen deze bedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren 

zoals landschapsonderhoud, toerisme etc. 

 De gemeente zoekt een alternatieve locatie voor de ambulante handel op parkeerplaatsen. 
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Hoofdstuk 5: Onderwijs  
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek, waar ze zich cognitief en sociaal 

ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de vrijheid van 

onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen 

kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de 

diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren. Al het onderwijs is 

bijzonder. De scholen in Scherpenzeel zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente 

en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten 

ontwikkelen. In Scherpenzeel biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de 

financiële situatie van ouders.  

 

5.1 Passend Onderwijs 

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Passend Onderwijs, preventie en 

jeugdhulp moeten goed op elkaar worden afgestemd. Gezamenlijk moet datgene worden georganiseerd 

wat voor die bepaalde school nodig is. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkings-

verbanden benut.  

 

5.2 Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 

Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend 

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

Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. De 

ChristenUnie vindt dat dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden 

wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van vroeg- en voorschoolse voorzieningen. 

 

5.3 Integrale Kindcentra (IKC) 

De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot Integrale 

Kindcentra (IKC’s) biedt aan de ene kant kansen om kinderen vanaf heel jong een doorlopende leerlijn 

aan te bieden. Tegelijk mag lokale of regionale samenwerking geen inbreuk vormen op de autonomie van 

besturen en de identiteit van scholen. Vrijheid van onderwijs vraagt een terughoudende overheid. 

Samenwerking is goed, samenwerking afdwingen niet.  

 

5.4 Leerlingenvervoer 

De ChristenUnie is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun 

kinderen naar een school van hun keuze sturen. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen 

bijdrage worden gevraagd. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo'n belangrijk 

onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders. 

 

Aan de slag 

 Bij huisvesting van onderwijs is er aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat. 

 Wij handhaven de huidige vergoeding voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs. 

 Wij stimuleren een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor krijgen 

kinderen een goede kans om eventuele achterstanden in te halen. 

 Waar mogelijk wordt samenwerking tussen VVE en basisscholen, gestimuleerd.  
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Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport 
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

De ChristenUnie hecht zeer aan het welbevinden van mensen. Veel mensen vinden het fijn in een groene 

omgeving te wonen en werken. Hier vind je recreatiemogelijkheden ‘vlak bij huis’. De ChristenUnie pleit 

voor cultuur, recreatie en sport in de breedte. Kinderen, jongeren en ouderen moeten daartoe voldoende 

mogelijkheden hebben. Toegang tot deze activiteiten moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. 

 

6.1 Openbaar groen 

Scherpenzeel was ooit een van de groenste gemeenten van Gelderland. In de afgelopen jaren is als 

gevolg van bezuinigingen veel groen verdwenen. De ChristenUnie vindt aanplant en onderhoud van groen 

in de gemeente belangrijk. In nieuwe wijken moet daar veel ruimte voor zijn, waar mogelijk in combinatie 

met water. In bestaande wijken moet waar mogelijk opnieuw groen worden aangeplant, met name 

bomen. Bijna alle straatnamen eindigen op -laan, dit mag dan ook wel blijken uit de inrichting van de 

straat. 

 

6.2 Recreatie 

De aanleg en het onderhoud van recreatieve wandel- en fietspaden is belangrijk. Deze moeten waar 

mogelijk aansluiten op bestaande trajecten. In nieuwbouwprojecten moet daar rekening mee worden 

gehouden. Voor kwalitatief goede speelplaatsen en sportveldjes moet voldoende ruimte zijn. We zien dat 

bij goed onderhoud en tijdige vernieuwing de speelplaatsen en sportveldjes intensief worden gebruikt. 

 

6.3 Sport  

Wij hebben een prachtig sportpark en openluchtzwembad, waar volop gebruik van wordt gemaakt. Het is 

belangrijk om deze voorzieningen ook op lange termijn voor Scherpenzeel te behouden. De ChristenUnie 

vindt aanleg van een extra kunstgrasveld en waar nodig renovatie van ‘ons’ zwembad belangrijk. Het 

beoefenen van sport, sportieve recreatie en spel is voor alle leeftijdscategorieën belangrijk. Het draagt bij 

aan de gezondheid van mensen. De ChristenUnie wil, dat deelnemen aan sport en recreatieve 

bewegingsactiviteiten voor iedereen mogelijk is, ook voor mensen met een minimum inkomen. 

 

6.4 Cultuur, incl. Breehoek 

De Breehoek is in financiële zin een zorgenkindje van de gemeente. De ChristenUnie vindt De Breehoek 

wel een belangrijke voorziening voor het dorp. Er moet een zekere balans komen in de exploitatie van dit 

kulturhus. De gemeente moet af van het huidige ad hoc beleid. Daarvoor is een basis subsidiëring door de 

gemeente noodzakelijk. Deze zal hoger moeten zijn dan de bijna € 40.000 die nu structureel op de 

begroting staat. 

Cultuuruitingen stimuleert de gemeente waar mogelijk. We denken hierbij aan toneel (o.a. ATS en 

Windkracht 8), muziek (o.a. Caecilia en de muziekschool), onze bibliotheek, creatieve uitingen en 

activiteiten (o.a. KREK en Platteland Anders). Voor het levendig houden van de historie van Scherpenzeel 

is de vereniging Oud Scherpenzeel een belangrijk instituut. 

 

Aan de slag 

 Renovatie van het zwembad, met name van de gebouwen.  

 Bij SV de Valleivogels wordt een tweede kunstgrasveld aangelegd. 

 De volkstuinvereniging krijgt een permanente plek, bij voorkeur op de huidige locatie. 

 De scouting krijgt een definitieve plek.  

 Samenwerking sportverenigingen stimuleren, bijv. via een sportkoepel/sportraad. 
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Hoofdstuk 7: Sociaal domein 
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Netwerken in de samenleving zijn van groot belang. Waar dat nodig is helpen we elkaar en zorgen we 

voor elkaar. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving, waarin de gemeente een 

duidelijke rol heeft voor hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. 

 

7.1 Algemeen 

Integraliteit staat voorop. WMO, Jeugdzorg, participatie, minimabeleid en mantelzorg kunnen niet los van 

elkaar worden gezien. We streven naar vermindering van bureaucratie en gaan meer denken vanuit de 

zorgvraag van de cliënt. Het contact met kerken/diaconieën, o.a. in het project Schuldhulpmaatje, blijft in 

stand of wordt versterkt. PGB blijft beschikbaar zodat onze inwoners identiteitsgebonden zorg of 

bijzondere zorg kunnen inkopen. Er is aandacht voor de hoogte van de eigen bijdragen, m.n. ook bij de 

middeninkomens. Waar dit tot ongewenste effecten leidt, zet de gemeente in op maatwerk oplossingen.  

 

7.2 WMO 

We organiseren de zorg efficiënt en dicht bij mensen. M.b.t. ouderen is er aandacht voor zingeving van 

het leven en voorkomen van eenzaamheid. Om mantelzorgers te ontlasten is er een ruim aanbod aan 

mantelzorgondersteuning.  

 

7.3 Jeugdzorg 

Wij focussen op preventie in gezinnen en op scholen. Wij doen dit door gezinnen effectief te 

ondersteunen, en deze ondersteuning op een laagdrempelige manier aan te bieden. Scholen en Jeugdhulp 

werken proactief met elkaar samen. Een belangrijk aandachtspunt is continuïteit van zorg bij 18-jarigen, 

die vanuit de Jeugdzorg naar andere vormen van begeleiding doorstromen.  

 

7.4 Participatie 

Wij stimuleren het lokale bedrijfsleven om participatiebanen aan te bieden en om statushouders in dienst 

te nemen. De gemeentelijke organisatie neemt hierin ook haar eigen verantwoordelijkheid. Waar de 

gemeente haar inwoners ondersteunt, mag een tegenprestatie worden gevraagd. Waar mogelijk sluit 

deze tegenprestatie aan bij kennis en talenten van de betreffende persoon. 

 

7.5 Minimabeleid 

Om financiële problemen tijdig te signaleren, wordt samengewerkt met woningcorporaties, scholen, 

sportverenigingen en energieleveranciers. Er is bijzondere aandacht voor kinderen die te maken hebben 

met armoede. Ondersteuning van deze kinderen vindt bij voorkeur plaats in ‘natura’, bijvoorbeeld door 

het verstrekken van lidmaatschap van een sportvereniging.  

 

Aan de slag 

 Wij streven naar zoveel mogelijk hergebruik van zorgmiddelen.  

 Waar inwoners in problemen komen als gevolg van eigen bijdragen, zoekt de gemeente samen met 

betrokkenen naar maatwerkoplossingen. Hierbij is extra aandacht voor de middeninkomens. 

 Initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan integratie en participatie van statushouders worden 

aangemoedigd en ondersteund.  

 Er is bijzondere aandacht voor kinderen die te maken hebben met armoede. 

 Het mantelzorgcompliment houden wij in stand. 

 We werken aan een – digitale – sociale kaart van Scherpenzeel met daaraan gekoppeld een plek voor 

vraag en aanbod van vrijwilligers. 
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Hoofdstuk 8: Volksgezondheid en milieu 
 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Gezondheid en een gezonde leefomgeving – zaken die kostbaar zijn en waar we op een verantwoorde 

wijze mee om moeten gaan. Leefomgeving en gezondheid gaan hand in hand, kunnen elkaar versterken 

maar ook afbreken. De ChristenUnie zet in op preventie en bescherming van dat wat wij hebben 

ontvangen. 

 

8.1 Preventie 

De ChristenUnie gelooft in het principe ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Wij zetten in op preventie door 

middel van voorlichting over gezonde voeding, sport en bewegen, vaccinaties, roken, drugs- en 

alcoholgebruik. Kinderen, jongeren en ook ouderen zijn hierbij belangrijke doelgroepen. Wij werken 

hiervoor samen met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.  

 

8.2 Afval is grondstof 

Wij werken aan steeds betere afvalscheiding ‘bij de bron’: bij de inwoners thuis. Communicatie over de 

manier waarop we afval scheiden en de manier waarop dit afval wordt verwerkt is hierbij een belangrijk 

middel, naast het verder invoeren van Diftar. Scholen, maatschappelijke organisaties en verenigingen 

worden gestimuleerd en gefaciliteerd om afval zoveel mogelijk te scheiden.  

 

8.3 Slim omgaan met grondstoffen en energie 

Het gemeentelijk inkoopbeleid wordt verduurzaamd. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de 

beoordeling van inkoop en aanbesteding. Met elkaar gaan we aan de slag met de energietransitie; in 

samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties werken we aan verduurzaming van ons 

woningbestand en bereiden wij ons voor op ‘gasloos’ wonen. Wij faciliteren duurzame vormen van energie 

o.a. door gemeentelijke daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Particuliere initiatieven 

(bijvoorbeeld energiecoöperaties) ondersteunen wij. 

 

8.4 Water 

We bereiden ons voor op extremen in ons weerbeeld, in samenwerking met het Waterschap. Regenwater 

wordt zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied (voldoende waterberging), of wordt apart van 

rioolwater afgevoerd. We gaan ‘verstening’ van wijken tegen, zowel in de publieke ruimte als in de private 

tuinen. 

 

Aan de slag 

 Op weg naar een rookvrije generatie stimuleren wij de verenigingen en het zwembad om te werken 

aan rookvrije sportterreinen. (https://www.hartstichting.nl/doe-mee/rookvrij)   

 Wij vergroenen het gemeentelijk wagenpark: bij vervanging van voertuigen wordt gekozen voor een 

zuiniger en schoner alternatief. 

 Door middel van een publiekscampagne maken wij onze inwoners bewust van hun rol en mogelijke 

bijdrage op het gebied van waterberging. Van verstening naar vergroening! 

 

 

 

  

https://www.hartstichting.nl/doe-mee/rookvrij
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Hoofdstuk 9: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
 

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 lange 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. 

 

9.1 Toekomstige generaties 

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

gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar 

burgers bij betrokken moeten worden. Het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.  

 

9.2 Woningcorporaties 

De ChristenUnie wil dat de gemeente woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en 

toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar stelt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke 

woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor ambitieuze duurzaamheiddoelstellingen. Binnen vier 

jaar moet er een plan zijn voor volledige verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  

 

9.3 Omgevingswet 

Het huidige omgevingsrecht is te complex en te versnipperd. Daarom komt er een nieuwe wet: de 

Omgevingswet, die regels eenvoudiger moet maken en meer ruimte biedt voor participatie. De nieuwe 

wet vervangt de bestaande wetten en moet zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering.  

 

9.4 Duurzaamheid                                                                                                                      

De energietransitie krijgt een grote impact op onze ruimtelijke inrichting. De ChristenUnie wil dit 

prominenter op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van 

landschappen, dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk 

worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. 

 

Aan de slag 

 Het woningbouwbeleid wordt gebaseerd op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.  

 Bij de ontwikkelingen van woningbouwprojecten wordt rekening gehouden met speelvoorzieningen 

en ontmoetingsplekken. 

 Op basis van een actuele woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente 

een integraal en duurzaam woningbouwbeleid.  

 Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig en 

energieneutraal te maken. 

 De gemeente zet zich in voor de realisatie van betaalbare woningen en zorgt dat deze betaalbaar 

blijven voor deze doelgroep.  

 De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken voor 2024 asbestvrij 

zijn. 

 De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk 

ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden. 

 De gemeente werkt mee aan particuliere initiatieven die aansluiten bij de woonvisie. 

 De gemeente stelt een visie op voor het ‘gasloos’ bouwen. 

 Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan stelt de gemeente samen met haar inwoners kaders voor 

de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte. 


