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Wat je kiest doet ertoe
Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de
gemeenschap centraal. De betrokkenheid van de inwoners van Barneveld bij hun
dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging.
Dat is het ware draagvlak voor het leven in een stad of een dorp.
Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat
mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te
nemen.
Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving.
Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen.
Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek
doen. En daarnaast bijvoorbeeld hun bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens
vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort.
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid
geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen.
Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en
afrekenen.
We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken.
Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In
de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar
worden gemaakt.
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich
geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons
eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere
samenleving achter te laten.

Ruimte aan de samenleving
Onze keuzes voor Barneveld
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Inleiding
De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin
mensen samen leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen
samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal,
betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een
gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van
rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in
opvattingen, ambities en vaardigheden.
Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van
gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die
ons land hebben gevormd. Wij laten ons als CDA inspireren door het Evangelie, dat ons
keer op keer bewust maakt van onze verantwoordelijkheid op en voor deze aarde. Wij
zoeken steeds naar de betekenis van het Evangelie voor ons politiek handelen, dat ons
voedt voor onze kijk op mens, samenleving en overheid.
In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van
onze samenleving. Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en
doorgeven in opvoeding en onderwijs.
In de sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin,
buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor
elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie dienstbaar
aan de samenleving, en niet andersom!
In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons
eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen
een verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we
ook als samenleving. Als iedereen weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven
en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot
wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed
geregeld, en waar mogelijk onderling vormgegeven is.
De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een
eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische
crisis die ook veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft. In de
eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de
lange termijn. Een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn
van de komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de
economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei.
Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat
regelen, vanuit een probleemoplossende rol, maar de overheid helpt initiatieven vanuit
de samenleving ruimte geven en mogelijk maken.
Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee
kan doen, nu en ook de komende generaties.

CDA100: Het CDA is een open volkspartij zijn die in verbinding staat met de gehele
samenleving. Daarom hebben wij bij 100 mensen uitgenodigd ons te helpen bij dit
programma. Bij de CDA100 bijeenkomst in het Schaffelaartheater hebben deze
mensen voorstellen ingediend voor dit programma. Deze voorstellen hebben we van
harte overgenomen. U vindt ze terug in de tekst.
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1. Waarden en traditie
Waarden en traditie zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel mensen ervaren hun
eigen leven als goed. Maar zij maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan.
Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd
en overal het eigen belang vooropstellen: dat zijn waarden die al generaties lang worden
doorgegeven. Tradities ook die gevoed zijn door een lange geschiedenis van Nederland
in de wereld. Waarden en traditie helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige
wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities
die onze samenleving bijeen helpen houden.
Lokale eigenheid
Het CDA wil het eigen Barneveldse herkenbaar maken en zij wil bijdragen aan een goed
cultuurbeleid dat bereikbaar is voor alle mensen in onze gemeente.
Kunst- en cultuurbeleid
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt bij aan de persoonlijke
ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Het
belangrijkste is dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis,
traditie en cultuur van waarde is. De overheid heeft daarin niet vanzelfsprekend het
primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners,
zoals scholen en culturele instellingen. Daarom vinden wij het van belang dat
laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen
beschikbaar blijven.
Het CDA wil dat:
•
•

•
•

•

•

•
•

De gemeente de muziekschool blijft ondersteunen met subsidie zodat
muziekonderwijs zicht ontwikkelt en voor eenieder toegankelijk is.
Het Schaffelaartheater blijvend gesubsidieerd wordt gezien haar maatschappelijke
betekenis. Daarnaast de mogelijkheid bieden om events met een breed draagvlak
extra te stimuleren/ondersteunen.
Subsidie voor muziekverenigingen die een eigen professionele opleiding bieden
blijft gehandhaafd
De bibliotheken zich ontwikkelen naar een centrale ontmoetingsplek waar ook
cultuur en debat wordt aangeboden. Niet alleen in Barneveld maar ook in
Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Terschuur/Zwartebroek, Garderen en de andere
kernen. Waar mogelijk dit combineren met dorpshuizen.
Onze culturele instellingen Barnevelds blijven hun governance goed inrichten en
bestuurders en toezichthouders worden gekozen op basis van open transparante
procedures.
Het nieuwe “Trefpunt” van Voorthuizen mede aanjager wordt voor
muziekevenementen en dit extra gestimuleerd mag worden op basis van
eenmalige subsidie van nieuwe startende initiatieven met een breed draagvlak.
Andere dorpshuizen ook hun verbindende karakter moeten behouden.
Opnieuw de mogelijkheid tot het herplaatsen van het oude station worden
onderzocht, de gemeente hierin initiatief neemt met het oog op een totaalplan voor
een betere inrichting van het gehele stationsgebied met daarin een goede
kwalitatieve verbinding tussen het Schaffelaarsebos en het centrum met een
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•

veilige oversteek.
Er aandacht blijft voor monumenten, archeologie en mooie dorpsgezichten

Veiligheid in de buurt
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en
prettig voelen. Dit geldt te meer voor ouderen, gezinnen met kinderen en kwetsbare
mensen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Hierbij valt te denken aan
het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer en het
veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken en auto-inbraken. Maar ook
op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimte en
voorkomen en bestrijden van overlast en vandalisme.
Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de
speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid
onverminderd belangrijk. Daarbij moeten de inwoners een stem hebben.
Het CDA wil:
•

•
•
•
•
•
•

Dat het succesvolle gemeentelijke beleid met whatsapp groepen wordt voortgezet
en met de betrokken inwoners wordt uitgebouwd met o.a. met gezamenlijke
buurtschouws en het actief laten meedenken van wijken en dorpen over veiligheid
Stimuleren en faciliteren van alle initiatieven uit buurten om kleine criminaliteit
tegen te gaan (buurtwachten, sensoren in auto’s e.d.)
Meer camerabewaking in wijken en toegangswegen.
Een bewaakte fietsenstalling in centrum Barneveld en Voorthuizen
Wijkagenten die als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk meer en
zichtbaar aanwezig zijn in de buurt.
Een lik-op-stuk beleid bij kleine criminaliteit en snel ingrijpen bij overlast en
vandalisme. Dat is belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk.
Aandacht voor- en inzet op de gevolgen van de verschuiving van de hennepteelt
van Brabant naar onze omgeving.

Burgerschap
Onze cultuur, lokale culturele waarden en sociale cohesie onderstrepen het belang van
burgerschap. Burgerschap bestaat in het nemen van verantwoordelijkheid voor de
samenleving, juist ook lokaal. Burgerschap heeft alles te maken met moraliteit, met normen
en waarden.
Het CDA heeft de afgelopen jaren de maatschappelijke stage gestimuleerd en heeft via de
sportverenigingen een maatschappelijk fonds opgericht. Wij staan voor zeggenschap en
eigenaarschap van inwoners in onze gemeente. Daarom hebben wij ook het initiatief “right to
challenge” genomen, hetgeen is overgenomen door de gemeenteraad.

Vanuit de waardendiscussie diverse groepen in de samenleving met elkaar in
gesprek brengen om respect en begrip voor elkaar te krijgen. Dit kan door een
cultuurpanel of fonds (cultuur en dans als verbindend element), door het
betrekken van de jongerenraad en door het Schaffelaarpodium te organiseren
rond actuele thema’s
2
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Het CDA wil:
• Het “right to challenge” verder uitwerken en zal voor dorpen, wijken en
buurten meer mogelijkheden bieden op het terrein van bijvoorbeeld
duurzaamheid, sport, en de beheer en inrichting van de openbare
ruimte. De betrokkenheid van inwoners bij wijk, buurt of dorp meer
ruimte geven en het eigenaarschap van initiatieven versterken. Dit
vraagt om een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden
schept voor het initiatief (doe- democratie). Dit vraagt om meer loslaten,
meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen
van politiek en bestuur.
• De naturalisatie dag waarop nieuwe inwoners van de gemeente de
Nederlandse nationaliteit krijgen uitgereikt, wordt uitgebreid. Ook jongeren
die 18 jaar zijn geworden, krijgen voor deze gemeentelijke ‘burgerschapsdag’
een uitnodiging.
Jongerenraad
De adviezen en signalen van de jongerenraad vindt het CDA van grote betekenis. Wij
vinden dat het college het advies van de jongerenraad een duidelijke plaats moeten krijgen
in memo’s, beleid en raadsvoorstellen. Om hun werk goed te doen, willen wij voor de
jongerenraad een toereikend werk- en promotiebudget beschikbaar stellen, facilitaire
ondersteuning voor hun vergaderingen en ambtelijke ondersteuning op afroep. Het is van
belang dat de jongerenraad een goede afspiegeling is van onze samenleving.
Integratie
In de gemeente Barneveld wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of
nationale achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een
‘lokaal vraagstuk’, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de
huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning, maar ook bij het vinden van
werk. Daarbij vinden wij dat te veel vergunninghouders lange tijd of zelfs permanent
aangewezen zijn op de bijstand. Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort
tot de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers.
Het CDA wil:
•
•
•

Het werken met “maatjes” ondersteunen en stimuleren. Met behulp van deze
vrijwilligers kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek vinden in de plaatselijke
samenleving.
Dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk
kleiner wordt.
Dat de gemeente bij de uitvoering van de verplichting statushouders te
huisvesten nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale
huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.

De individualisering stoppen door samenwerking tussen onderwijs en
maatschappelijke organisaties te stimuleren in de vorm van projecten
en/of projectmatige vakken en krachtige herkenbare rolmodellen
(bijvoorbeeld raadsleden die het goede voorbeeld geven)
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Democratische legitimiteit en bestuurlijke nabijheid
De gemeente Barneveld heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe taken erbij gekregen die
in het verleden door het rijk werden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld in de sociale domein en
de komende tijd bij de omgevingswet. De gemeente Barneveld moet ervoor zorgen dat bij
de samenwerking met andere bestuurlijke partners zoals de andere gemeenten (regio)
het waterschap en de provincie altijd de democratische legitimatie goed geregeld is. De
rol van de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente moet gewaarborgd
worden en de rol van de lokale en regionale media, als controleur van de macht is daarbij
onmisbaar.
Nu er weer erkenning komt voor wat inwoners en hun instellingen zelf kunnen bijdragen
aan de samenleving vraagt het CDA bijzondere aandacht voor de veranderende rol van
bestuurders, de politiek en de ambtenaren. Bij een participerende overheid past het als
bestuurders vanuit publieke doelen aansluiten bij inwoners en bedrijven die
maatschappelijke waarde ontwikkelen. De gemeente dient daarbij vooral kader stellend
en ondersteunend optreden. Dit vraagt van de ambtenaren een verbindende houding die
in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief
ruimte geeft.
Het CDA wil:
•

•

Dat buurten en dorpen invloed hebben op het beleid. Wij geven de verenigingen
voor plaatselijk belang (wijkraden?) een eigen budget voor initiatieven vanuit het
dorp/de wijk. Van de verenigingen voor plaatselijk belang verwachten wij dat zij
een goede afspiegeling zijn van het dorp.
Burgerinitiatieven ruimte geven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij vinden
het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een
beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen
belang.

Gemeentelijke samenwerking
De gemeente Barneveld kan nieuwe taken niet altijd alleen aan omdat het ingewikkelde
zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen).
Samenwerking kan een optie zijn om goedkoper te kunnen werken, maar ook om als
gemeente meer kwaliteit te kunnen leveren. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat de
samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We streven
naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent en waar de gemeenteraad dichtbij
de inwoners staat.
Het CDA wil:
•

•

Doorgaan met de samenwerking in de regio Food Valley. Voor het bedrijfsleven
biedt de samenwerking in de Food Valley kansen voor innovatie en
krachtenbundeling; door samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt en
onderwijs kunnen we onze inwoners meer goed en gespecialiseerd onderwijs
bieden; door samenwerking op beleidsterreinen als voedselbeleid, energiebeleid en
zorg worden we sterker.
Extra aandacht voor voldoende zeggenschap van de Barneveldse gemeenteraad
in de besluitvorming van de Food Valley, zodat eigenheid en herkenbaarheid voor
de Barneveldse inwoners blijft bestaan.
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•
Zondag: de waarde van rust, cultuur en ontmoeting
Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als de dag die is uitgegroeid
tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting. Er zijn verschillende redenen te geven
waarom wij de zondag graag als rustdag in stand willen houden.
We vinden in de Bijbel de waarde van de rustdag terug. Voor velen is dit de dag van- en voor
God.
Sociaal-cultureel betalen onder meer families en verenigingen de prijs van de 24
uurseconomie: de koopzondag zorgt ervoor dat er een einde komt aan de
gemeenschappelijke vrije dag waarop het maatschappelijk leven tot rust komt en aandacht
en tijd kan worden gegeven aan andere wezenlijke belangen van het samenleven.
Sociaal-economisch gaat in de beleving van het CDA de koopzondag de lokale economie niet
versterken. Het werkt ook een eenzijdig winkelaanbod van grote winkelketens in de hand. Om
de concurrentiepositie van de kleine ondernemers te beschermen en hiermee de diversiteit en
veelzijdigheid van het winkelaanbod te behouden en om één collectieve rustdag in de week te
bewaren is het CDA Barneveld tegen openstelling van winkels op zondag.
Het CDA wil:
•

Behoud van de zondag als rustmoment in de week; het is de dag waarop de
mogelijkheid wordt geboden voor kerkgang, ontmoeting en ontspanning. Daarom is
het CDA tegen een zondag openstelling van de winkels.

In de basis verbinding stimuleren dat jongeren respect voor elkaar, waardering,
begrip en wederzijdse erkenning zien: what can you do? Dit kan door
maatschappelijke stage in te voeren en dit vanuit de gemeente te ondersteunen
met budget. Samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente naar een
zinvolle invulling van deze stage.
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2. Sterke samenleving
Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen en
dorpen; aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze
weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een
sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en
gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen
leefomgeving. De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en
organisaties. Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent
minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.
Samenlevingsgericht werken
Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt
van gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De
gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan
die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer
wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking.
Dienstverlening gemeente
Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde
houding van de zijde van de gemeente. Het CDA staat voor een overheid die dichtbij de
samenleving staat en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. De gemeente is er
voor de inwoners is en niet andersom.
Het CDA wil:
•

•

•

•
•
•

Dat de gemeentelijke website wordt doorontwikkeld waarbij zoveel mogelijk zaken
digitaal geregeld kunnen worden (verdere digitalisering). Voor overige zaken willen
wij een fysiek gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden – bijvoorbeeld op
bepaalde doordeweekse avonden of zaterdagmorgen - open is. Het blijft wel
mogelijk om persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente.
Een gericht aanspreekpunt voor specifieke doelgroepen. Dat aanspreekpunt is er
al voor ondernemers. Wij willen ook een aanspreekpunt voor verenigingen, waar
zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen.
Een overzichtelijke en transparante werkwijze, een heldere communicatie met
inwoners en goede informatie met een laagdrempelige en onafhankelijk
klachtenregeling om zorgvuldig met klachten om te gaan.
De kosten voor overheidsdiensten (leges) – die wel kostendekkend moeten zijn –
zo laag mogelijk houden.
Dat het nieuwe werken wordt benut om ambtenaren ook buiten het
gemeentehuis te laten werken (in de dorpen)
Vaste contactpersonen voor de dorpen (dorpsbelang)

Recht om uit te dagen
Vanuit onze visie op de kracht van de samenleving willen wij dat inwoners en verenigingen
het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te
nemen.
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Het CDA wil:
•
•

Het recht om uit te dagen “Right tot challenge” verder uitbreiden.
Dat inwoners het recht krijgen om bij de gemeente een alternatief voorstel in te
dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente. Dit kan om
van alles gaan: bijvoorbeeld het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van
sportaccommodaties door de club, het beheer van een dorpshuis, initiatieven tot een
duurzame wijk (of dorp) of de zorg voor ouderen.

Doe mee
Wij zien graag dat de gemeente Barneveld initiatieven van inwoners ruim baan geeft,
soms door financiële ondersteuning, maar ook door als gemeente los te durven laten in
plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking tussen initiatiefnemers en
gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. De gemeente moet vooral
aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn.
Het CDA wil:
•
Dat er ruimte gelaten wordt om daar waar het mis gaat niet meteen in te
grijpen met nieuwe regels en verordeningen.

Dat de gemeente actief meedenkt bij initiatieven vanuit de samenleving en
samen met de initiatiefnemers nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan
worden. Een voorbeeld hiervan is het door de buurt oppakken van
groenvoorzieningen en onderhoud in de wijk stimuleren door eenmalig
budget voor materialen en afspraken over de verantwoordelijkheid van de
buurt voor het onderhoud.

Verenigingen en vrijwilligers
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een
onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. De
gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.
Meer ruimte, minder knellende regels
Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder
bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels.
Het CDA wil:
•

Dat er kritisch gekeken wordt naar de nut en noodzaak van vergunningverlening:
is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een
optimale verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het
verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.
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Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost.
Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed
functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer ruimte geven voor innovatie binnen hun
accommodatie. Er zijn bijvoorbeeld veel kansen voor het verduurzamen van complexen.
Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te drukken.
Het CDA wil:
•

Dat verenigingsgebouwen korting of vrijstelling krijgen van de WOZ.

•

Een energieregisseur die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele
duurzaamheidsinvesteringen.

•

Een duurzaamheidsfonds (bijvoorbeeld ten behoeve van energiebesparing) waar lokale
verenigingen en dorpshuizen terecht kunnen voor een zeer gunstige lening waarbij de
hoogte van de rente en de aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt
vastgesteld zodat deze aansluit bij enerzijds de financiële capaciteit van de vereniging
en anderzijds bij de levensduur van de te treffen voorzieningen.

•

Verenigingen stimuleren (bijvoorbeeld met extra subsidie) gebruik te maken van hun
‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen- en velden.

Sport: en bewegen voor leefbaarheid en welzijn
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven.
Sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen
weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en
vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor
de ander.
Goede sportvoorzieningen
Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is
belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en
bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de
verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte,
zoals wandelen, fietsen, hardlopen, maar ook skeeleren.
Het CDA wil:
•
•
•

•
•

De activiteiten van BeActive – die zeer gewaardeerd worden door de verenigingen doorzetten met een extra accent op activiteiten in buurten en dorpen.
Dat sportfaciliteiten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Verenigingen ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar
combinatiemogelijkheden tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid
(buurthuizen van de toekomst)
De mogelijkheden verkennen voor een sportolympiade in 2020 georganiseerd door
Be Active en de (middelbare) scholen en verenigingen
Een verdere ontwikkeling van het gemeentelijke sportfonds

8

Verkiezingsprogramma CDA Barneveld 2018-2022

De mogelijkheid onderzoeken om een goede skeelerbaan te realiseren in de
gemeente die in de winter mogelijk ook kan dienen als ijsbaan.
Zet sport breder in dan alleen bewegen
Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve
gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De
gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het – samen met verenigingen promoten van gezonde (sport)kantines.
Groene buitenruimte voor ontmoeten en bewegen
De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een
groene woonomgeving voelen zich gezonder. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen
bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en sociale
ontmoeting in de buurt. Voorkomen moet worden dat er in bestaande wijken groen
verdwijnt door verdergaande inbreiding en dat in nieuwbouwwijken het groen het sluitstuk
wordt van de exploitatie.
Het CDA wil:
•
•
•
•
•

Inzet op het behoud van groene ruimten in bestaande wijken en het ontwikkelen
ervan in nieuwbouwwijken. Er mag geen openbaar groen verdwijnen zonder
compensatie ervan.
Aantrekkelijke en uitdagende speelruimten voor alle kinderen (ook voor kinderen
met een beperking in alle dorpen en wijken. Daarbij krijgen initiatieven van
inwoners (recht om uit te dagen) voorrang.
Kans bieden aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en
ontwikkeld, zoals buurttuinen, speelnatuur, wijkboerderijen etc.
Dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud tijdig en goed
communiceert met omwonenden. Stem het groen in de buurt af op de wensen van
de bewoners.
Dat natuurcompensatie in het buitengebied de bestaande of de te ontwikkelen
groenstructuur versterkt en niet beperkend mag zijn voor agrarische of andere
bedrijven.

Bereikbaarheid
Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de
fysieke mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet
alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk.
Goed openbaar vervoer, ook in het buitengebied
Openbaar Vervoer (OV) is een belangrijk onderdeel van een betere bereikbaarheid. Het
stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan een
aantrekkelijke leefomgeving. Het CDA stelt zich open voor nieuwe initiatieven op dit
gebied.
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Het CDA wil:
•
•

•

•

Dat ook het landelijke gebied goed bereikbaar blijft.
Dat er bijzondere aandacht komt voor de multimodale bereikbaarheid van
Voorthuizen, zeker in de aanloop naar de realisatie van de rondweg Voorthuizen
maar ook daarna.
Waar goed Openbaar Vervoer niet mogelijk is, zich inzetten voor alternatieven.
Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer kan goed worden ingespeeld op de
vraag van de reiziger. Daarom willen wij innovatie op ICT-gebied die hierop is
gericht stimuleren. Vraagafhankelijk vervoer kan ook een aanvullende functie
hebben voor reguliere OV-verbindingen door reizigers op aanvraag naar OVhaltes te vervoeren
Initiatieven voor “autodelen” bevorderen.

Verkeersveiligheid
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen
vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van
veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs.
Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen. Daarbij is extra aandacht nodig voor
fietsen. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van
mobiliteit.
Het CDA wil:
•

Goed onderhouden en veilige fietspaden voor zowel recreatief gebruik als voor
woon-werk verkeer en schoolroutes, zeker nu het gebruik van e-bikes toeneemt.

Vergroten van de veiligheid van jongeren door het geven van actieve
voorlichting – op scholen, verenigingen - over de negatieve gevolgen van
telefoongebruik en het dragen van oordoppen in het verkeer. Hierbij kunnen
Be- Active en de jongerenraad worden ingezet.

Voldoende en betaalbare woningen
Goed, betaalbaar en passend wonen is voor mensen essentieel. Dit geldt voor de woning
en de woon- en leefomgeving. De woonwensen van inwoners dienen centraal te staan bij
het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit,
duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over
woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die geschikt en/of voorbereid zijn
voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de directe woonomgeving is van
groot belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet er aan bijdragen dat mensen in een
veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke kwaliteit is van
grote waarde.
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Het CDA wil:
•
•
•
•
•
•
•

Levensloopbestendige wijken met goede voorzieningen waarin tegemoet gekomen
wordt aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.
Een actievere stimulerende rol voor de overheid op het gebied van
collectief en particulier opdrachtgeverschap.
Voldoende woningbouw in de dorpen om jongeren een huis te bieden en het
voortbestaan van scholen en verenigingen meer kans te geven.
De gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde
woonvormen (zoals tiny houses, finch buildings e.d.) en tijdelijke woonvormen
(voor spoedzoekers)
Een veiligere oversteek voor het verkeer, kruising
Eendrachtstraat/Hoevelakenseweg bij Terschuur
Betere verlichting van het fietspad langs de Eendrachtstraat tussen
Zwartebroek en Terschuur
Een veiliger Postweg bij De Glind

Prettig wonen ook voor ouderen en gehandicapten onder andere door
alternatieve woonvormen waarmee meer samenheid (wonen met
gelijkgestemden) wordt gestimuleerd bijvoorbeeld in de vorm van
hofjeswoningen. De bouw van nieuwe kleinschalige woonvormen voor
ouderen stimuleren, in het bijzonder in de kleine dorpen zodat ouderen in de
omgeving van bekenden en mantelzorgers kunnen blijven wonen
Het CDA en de dorpen
Visie op dorpen
Het CDA wil voor ieder dorp een eigen dorpsvisie als startpunt voor de ontwikkeling van het
dorp. Wij willen graag de kracht vanuit de samenleving benutten en inzetten. Daarom
ondersteunen we de dorpsontwikkelingsplannen. Daarin staan een veelheid van punten
genoemd. Voor elk dorp hebben wij twee punten in dit plan opgenomen.
Speerpunten voor de dorpen:
Voorthuizen:
•
•
•

Trefpunt extra stimulering van de programmering de eerste startjaren
Samen met Voorthuizen de Dorpsvisie verder in ontwikkeling brengen
Continuïteit in de woningbouw (met name voor jongeren).

Kootwijkerbroek
•
•
•

Alert blijven op mogelijkheden voor vestiging tweede supermarkt
Gebied rond Essenburcht versterken als “centrum” van het dorp
Toekomstbestendige trapveldjes en een volwaardige sportzaal
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Stroe
•
•

Industrieterrein mogelijk maken
Versterking De Hofstee

Garderen
•
•

Extra stimulering programmering dorpshuis de eerste startjaren
Stimulering muziekkorps TOG

Zwartebroek/Terschuur
•
•

Een Brede school voor het hele dorp (met sportzaal multifunctioneel)
Betaalbare woningen voor starters/jongeren

De Glind
•
•

In stand houden voorzieningen (school, sport, Glindster)
Duurzaam dorp (plan maken, o.a. zonnepanelen op Donnerschool en Glindster, meer
LED)

Kootwijk
•

Theater op ’t zand stimuleren

Barneveld
•
•

Anderhalve-lijns zorgcentrum
Rondweg (Oost)
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3. Familie en gezin
Families (in de brede zin van het woord) vormen het fundament van Nederland. Veel
kinderen groeien op in warme gezinnen in verschillende samenstellingen. Met ouders die
de even mooie als verantwoordelijke taak op zich nemen hen op te voeden. Voor het
CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families vormen het
startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien.
Gezinnen
In al die gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we
samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van
tegenslag is familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden.
Families en gezinnen zijn van onschatbare waarde en verdienen erkenning en
waardering voor de rol die ze spelen. Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het
hartstikke goed. Er gaat terecht veel aandacht uit naar kinderen die hulp nodig hebben
omdat zij te maken krijgen met (v)echtscheiding van ouders.
Pleegzorg
In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans
krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Zoals dit vanuit De
Glind wordt georganiseerd zowel in het dorp als landelijk.
Het CDA wil:
•

•

Ten minste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen in de
gemeente Barneveld. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Week van de
Pleegzorg.
Een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken.

Kindvriendelijke buurten
De buurt waar kinderen in opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en
uitdagende leefomgeving waarin het prettig en veilig buiten kan spelen en veilig opgroeien.
Buitenlucht is gezond en beweging draagt bovendien bij aan het voorkomen van
overgewicht. De inrichting van de openbare ruimte moet daarop inspelen met ruimte voor
spelen en beweging. Schoolpleinen en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen.
Het CDA wil:
Een gerichte aanpak van verkeersonveilige situaties en van criminaliteit vooral in
kinderrijke buurten.
• Strengere handhaving van verkeersovertredingen in woonbuurten en in de
omgeving van (sport)parken.
• Veilige routes en oversteekvoorzieningen.
• Dat het nieuwe gemeentelijk speelruimtebeleid onverkort wordt uitgevoerd
• Schoolpleinen die ook na schooltijd benut kunnen worden voor spelen door
kinderen in de buurt.
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Onderwijs
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek
in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun
talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners.
Het CDA wil:
• Dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk
energieneutraal zijn.
• Ongeacht de hoogte van de VNG-vergoeding de schoolgebouwen van goede
kwaliteit zijn (BENG)
• Meer dan nu kan inde voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo
kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden
gezorgd.
Hulp op en door school
De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het CDA
vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate
verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Veel kinderen groeien op in
(relatieve) armoede. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop
mee te doen aan de maatschappij.
Het CDA wil:
•
•
•

Dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het
ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten (bijvoorbeeld tegengaan van
middelengebruik en ook seksueel overschrijdend gedrag).
Bijles voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maken. Er is een verband
tussen de financiële situatie thuis en de schoolprestaties van een kind.
Een kind-pakket waarin faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan
worden samengevat zodat in één keer overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede
komen aan kinderen.

Samen met maatschappelijke organisaties
Het CDA is dé partij van de samenleving. Onze ambitie is om de balans te vinden tussen
individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale
ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle
ideeën over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast contact met deze organisaties van
belang.
Geloofsgemeenschappen
Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten
minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer
keukentafelgesprekken dan gemeenten. Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal
domein is het dan ook erg belangrijk de kennis van kerkelijk werkers over armoede,
gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken.
Het CDA wil:
•

Voor de toekomst de kennis en ervaring van geloofsgemeenschappen meer
benutten bij de ontwikkeling van het jongeren- en het sociaalbeleid. Het
overleg tussen pastores en gemeente is een stap in de goede richting.
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Verenigingen
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren
jongeren om samen te werken, samen doelen te bereiken, om te gaan met
teleurstellingen en respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter). Sport is
daarnaast ook belangrijk bij het tegengaan van overgewicht.
Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via
muziek, toneel of andere culturele vorming. Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die
extra uitdagingen in het leven ervaren, juist bij verenigingen succeservaringen op kunnen
doen. Daarom is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om
kunnen gaan met jongeren die specifieke aandacht vragen.
Het CDA wil:
•

•

Via Be Active een project opzetten voor coaching ten behoeve van
jeugdtrainers zodat zij leren omgaan met jongeren die bijzondere aandacht
nodig hebben.
De verbinding van sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via
combinatiefunctionarissen van Be Active ondersteunen.

Lokale toegang zorg
Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het
belangrijk dat dit in iedere gemeente goed gebeurt. Daarin spelen het Centrum Jeugd en
Gezin, de scholen en Welzijn Barneveld een belangrijke rol. Essentieel is dat de drempel
om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt.
Drempel omlaag
Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest
adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’
waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt,
bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.
Het CDA wil:
•
•
•

Een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg. De gemeente
moet jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd begeleiden
Huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen betrekken bij de versterking van
lokale toegangspunten tot de zorg die nodig is.
Dat de eigen bijdrage voor ouderen omlaag gaat om deelname dagopvang door
ouderen te stimuleren.

Zorginstellingen
Zorgaanbieders zijn voor het CDA belangrijke partners om jongeren de juiste hulp en
ondersteuning op het juiste moment te geven. Veel jongeren dreigen ‘tussen de wal en
het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar
bijvoorbeeld de WMO. Het CDA vindt het belangrijk dat gemeenten oog hebben voor
deze situatie en hier een gerichte aanpak op ontwikkelen.
Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar. Er is nog een wereld te winnen
door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp die nodig is voor het kind en bij het
terugdringen van onnodige bureaucratie in de zorg.
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Dat instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen
verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een individueel ‘zorgplan van
aanpak’ met aanvullende maathulp en/of voorzieningen voor uitgeplaatste
jongeren in de periode tussen de leeftijd van 16-23 jaar (begeleid wonen 1623 en pleegzorg 18+) zodat ze voldoende tijd krijgen om toe te groeien naar
zelfstandigheid.
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4. Zorg voor elkaar
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen
doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op
een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het
principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener.
Preventie
Het welbevinden van mensen staat voor ons centraal. Mensen zijn daarvoor primair zelf
verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van
investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De opgave voor
de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen
voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.
Het CDA wil:
•

Dat gemeente, scholen en (sport)verenigingen samen werken om de keuze voor
een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen te bevorderen om daarmee het
groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan.

Persoonlijke kracht
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden
we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen.
Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg.
Het CDA wil:
•

In de zorg de mogelijkheid creëren dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’
voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief
voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

Aanpak laaggeletterdheid
Mensen die moeite hebben met – of zelfs helemaal niet kunnen - lezen en schrijven
worden daardoor beperkt om mee te doen in de samenleving. Dit is dan ook een
serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media. Wij erkennen dat
dit nooit helemaal uit te bannen is, maar we moeten er wel alles aan doen om dit zoveel
mogelijk te voorkomen en op te lossen.
Het CDA wil:
•

•

Dat deze mensen de kans krijgen om aan de vaardigheden te werken die zij
nodig hebben om mee te kunnen doen. Een brede aanpak van
laaggeletterdheid is nodig.
Dat deze mensen ondersteuning krijgen om ze voor de essentiële zaken door
de digitale (overheids)bureaucratie heen te leiden.
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Passende voorzieningen
In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in buurtcentra en dorpshuizen, als dé plek
voor culturele en sociale activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om voorzieningen
bereikbaar te maken met passend (openbaar) vervoer. Daar hoort ook passende
woonruimte bij. Wij willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen, maar wel op een prettige en veilige manier.
Het CDA wil:
•
•

In het kader van mobiliteit meer samenhang in leerlingenvervoer,
doelgroepenvervoer, wsw-vervoer en vrijwilligersinitiatieven zoals bijvoorbeeld
de buurtbussen.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een wijkbus. De wijkbus is bedoeld voor
ouderen en mindervaliden die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. Wie gebruik
wil maken van de wijkbus moet lid worden van de wijkbusorganisatie en betaalt
daarvoor een vergoeding.

Omzien naar elkaar
Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste
mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving
organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en goed organiseren, zodat zij
zo lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe
medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een
belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.
Het CDA wil:
•

Ondersteunen van lokale en regionale initiatieven, waarbij buurten,
verenigingen, bedrijven, kerken, etc met elkaar alledaagse zorg voor ouderen
en zieken in hun eigen omgeving organiseren.

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn belangrijk voor het CDA. Ook de buurtverpleegkundige moet goed kijken
naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast
moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van
tijd tot tijd even op adem kunnen komen.
Het CDA wil:
•
•

Dat de mantelzorger of ouderenadviseur een positie krijgt bij
het keukentafelgesprek.
Ordening aanbrengen in organisaties die professionele ondersteuning van
mantelzorgers geven in de vorm van informatie, advies of praktische
ondersteuning.

Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Om
eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande
maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan
naar sociale contacten.
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Het CDA wil:
•
•
•

Dat eenzaamheidsbestrijding een speerpunt wordt in het zorg- en welzijnsbeleid.
De lokale aanpak van eenzaamheid (zoals Welzijn Barneveld), waarbij
ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig bezocht worden,
versterken
Dat vrijwilligers en professionals eenzaamheid tijdig (leren) signaleren.

Ouderen
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met
ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de
zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie.
Verwarde personen
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt
hiervoor verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uursopvang beschikbaar
zijn.
CDA100: Gehandicapten
Gehandicapten en mensen die zorg nodig hebben, hebben goede begeleiding nodig. Dit
kan onder andere door meer eisen te stellen aan inkoopcontracten voor zorg en door
het inkoopbeleid te professionaliseren en minder bureaucratisch in te richten.
Het CDA wil:
•

•
•
•

Dat er samen met politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang
een ‘actieplan verwarde personen’ wordt opgesteld waarbij ook aandacht is
voorpreventie.
Dat er overleg komt met de zorgverzekeraars over voldoende financiële
middelen voor psychiatrische zorg aan huis.
Dat er voldoende noodopvang komt voor daklozen in onze gemeente.
CDA100: Professionalisering van het inkoopbeleid.

Financiën
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen kan de gemeente een collectieve
zorgverzekering afsluiten met een bepaalde zorgverzekeraar. Minima kunnen dan tegen
een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente.
Innovatie
Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om de geneeskundige
en technologische vooruitgang goed te kunnen benutten, moet er geïnvesteerd worden
in innovatie.
Het CDA wil:
•
•

Dat er een aparte innovatieregeling komt, waarbij een deel van het zorggeld
gereserveerd wordt voor het op gang helpen van vernieuwende ideeën.
Food Valley overtuigen van de noodzaak tot innoverende jeugdhulp. De transitie is
vrijwel over en nu moet er ruimte komen voor nieuwe aanbieders op het gebied
van pleegzorg.
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•

Het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en
de gezondheidszorg (e-health) stimuleren. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health
in staat om meer regie te nemen over hun zorg.

Eigen bijdragen
Uitgangspunt voor het CDA is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven.
Zorgmijding dreigt als de eigen bijdragen van mensen te hoog worden. Waar mogelijk
organiseert de gemeente een vangnet voor mensen met een smalle beurs, en voert ze
waar mogelijk gericht beleid om de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen.
Hierbij hebben wij in het bijzonder oog voor de middeninkomens die vaak net buiten
alle regelingen vallen.
Het CDA wil:
•
•

Een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen.
Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen, zodat mensen die net boven de
minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen.

Organisatie
Zorg gaat over mensen; wij zijn voor zorg waarin de patiënt centraal staat.
Professionele zorg en zorg door familie of bekenden moeten goed aansluiten en
langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven moet beschikbaar zijn.
Het CDA is voorstander van de zorg dichtbij huis. Het CDA zet daarbij in op het
realiseren van een anderhalvelijns zorgcentrum in de gemeente Barneveld.
Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en verpleeghuizen praten over vormen die tussen het
verpleeghuis en ziekenhuis in zitten en elders in het land wordt dit al toegepast: steeds
meer specialisten gaan buiten het ziekenhuis ook in eerstelijnsgezondheidscentra
spreekuren organiseren. Nu de gemeente groeit moet het mogelijk worden om meer
specialistische zorg dichtbij huis te organiseren.
Het CDA wil:
•

Onderzoek naar de mogelijkheid om een anderhalve lijns gezondheidscentrum naar
de gemeente te halen. Mogelijkheden hiervoor dienen centraal in de gemeente te
worden gesitueerd voor een optimale bereikbaarheid.

Regeldruk in de zorg
Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door
de bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie
op de website en folders behoeft extra aandacht.
Het CDA wil:
•
•
•

Zorgverleners en zorgvragers bij elkaar brengen om aan te wijzen welke
regels overbodig zijn. Stel een concreet dereguleringsplan op.
Beloning/prijzen voor de beste ideeën om te komen tot vermindering van regel en/of
verantwoordingsdocumenten.
Dat er een formulierenbrigade komt die mensen helpen met het aanvragen van
verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren (en het verbeteren en
vereenvoudigen daarvan).
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Werk en participatie
Met de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor het toeleiden naar werk.
Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen.
Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.
Werk
De gemeente staat door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV,
onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen
waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de
tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering
ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf,
hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een
eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.
Wij willen voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra
aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren en wajongers naar
de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.
Het CDA wil:
•
•
•

•

Dat er verschillende instrumenten worden ingezet voor het toeleiden naar werk, in
het bijzonder in de vorm van financiële ondersteuning. Ook mag van de gemeente
verwacht worden dat ze hierin een voorbeeldfunctie vervult.
Dat de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Ook is
het nodig om na te denken over de gevolgen ervan zoals bijvoorbeeld de
huisvesting
Dat de gemeente stimuleert dat er bemiddeling komt voor
bijstandsgerechtigden voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in de vorm van
een vrijwilligerssteunpunt.
Samen met het bedrijfsleven, de mogelijkheden benutten om reguliere banen te
scheppen in BIZ-projecten. De Wet op de bedrijven-investeringszones (Wet BIZ)
en de Participatiewet blijken een gouden combinatie om voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe banen te scheppen.

Armoede
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet
kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid in
Barneveld. Ook hier geldt het principe van zelf, samen, gemeente. Een integrale aanpak
met zorg en welzijn is geboden is. En voorkomen beter is dan genezen. Goed
toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente
als het rijk is een basisvoorwaarde.
Het CDA wil:
•
•

•

Dat het lopende project Thuisadministratie binnen het Diaconaal Netwerk Barneveld
blijvend wordt ondersteund door de gemeente.
Ondersteuning geven aan maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding. Dit
kunnen we doen door subsidie te geven. Maar ook door te zorgen voor huisvesting
of door het bieden van praktische hulp.
Dat de gemeente ondersteunt – waar nodig – bij het vinden van een geschikte
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accommodatie voor voedselbanken. Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk
maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven.
• Dat cliëntenraden en ervaringsdeskundigen betrokken worden bij (de uitvoering van)
het beleid.
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5. Eerlijke economie
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen
moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt
om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening
houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor
eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In
een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast
hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij
willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de
werkgelegenheid laten groeien.
Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel
Barnevelders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels
afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers
maken zelf de belangrijkste keuzes. Het MKB-bedrijf in Barneveld floreert,
ondernemerschap is sterk en we slagen erin om vanuit Barneveld veel werkgelegenheid te
creëren. Dat wil het CDA blijven stimuleren onder meer door het scheppen van goede
randvoorwaarden, het verminderen van de regeldruk en het voeren van een gunstig
vergunningenbeleid.
Bij dit alles willen wij extra aandacht geven aan de energietransitie, want ook de bedrijven
in Barneveld zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hun aandeel te leveren in
de realisatie van het klimaatakkoord. Immers, investeren in een Duurzaam Barneveld is
ruimte geven aan de toekomst van ons en onze kinderen.
En bijzondere aandacht geven wij aan de ontwikkeling van land- en tuinbouw in onze
gemeente. Boeren en tuinders leveren een belangrijk aandeel in de voedselvoorziening nu
en in de toekomst. In onze regio willen we vernieuwen en vooroplopen met een
voedselbeleid dat de monden in de wereld voedt en onze boeren toekomst geeft.
Het CDA wil:
•
•

Dat initiatieven zoals Vallei Boert Bewust, het verkopen van streekproducten aan huis
en promotie van streekproducten actief worden ondersteund.
Dat de gemeente de mogelijkheden en het draagvlak onderzoekt om op een voor de
streekproducenten gunstige locatie een winkel met streekproducten te kunnen
starten.

Kernen en buitengebied
Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen
een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Tevens is deze digitale en
mobiele bereikbaarheid een basisvoorziening voor de leefbaarheid en veiligheid. Wij
willen graag snel het hele buitengebied ontsluiten met snel internet.
Het CDA zet in op een centrum waarin ondernemers volop mogen experimenteren om de
consument belevingen en ervaringen aan te kunnen bieden. Een centrum waar mensen
elkaar ontmoeten en samen iets kunnen beleven.
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Verkopen aan huis in plattelandsgebieden zijn van meerwaarde voor agrarische
bedrijven en daarmee voor het behoud van voedselproductie en groene landschappen.
Het CDA wil:
•
•
•

•

•

Inzetten op goede experimenten voor branchevervaging en -vermenging omdat
die vaak voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en levendigheid in de
buurt zorgen.
Dat de gemeente ruimte geeft om in leegstaande panden nieuwe vormen van
detailhandel uit te kunnen proberen, zoals pop-up stores of tijdelijke restaurants.
Ruimte om in het centrum voor unieke evenementen om de dorpen te promoten.
Dit kunnen thematische evenementen zijn die passen bij cultuur en historie van het
dorp, maar ook éénmalige festiviteiten.
Het parkeren aantrekkelijk houden. Als het experiment dat nu loopt uitwijst dat
gratis parkeren op de vrijdagavond een positieve invloed heeft op het aantal
bezoekers dan vindt het CDA dat dit ingevoerd moet worden.
Zich in blijven zetten om – zodra daarvoor ruimte ontstaat in deze groeiende kern
– zorgvuldig de ontwikkeling van een tweede supermarkt in Kootwijkerbroek
mogelijk te maken.

Voorzieningen
Dorpen verschillen in grootte. Toch zijn een aantal basisvoorzieningen essentieel voor de
leefbaarheid. Het CDA vindt dat maatwerk voor de dorpen mogelijk moet zijn.
Het CDA zet in op leefbaarheid, ook als dat extra groei betekent. Alleen bouwen voor
eigen behoefte is mogelijk niet voldoende om een dorp vitaal en leefbaar te houden. Een
aantal voorzieningen kunnen als netwerkvoorziening voor enkele kernen in stand worden
gehouden, andere zijn basisvoorzieningen en horen in ieder dorp.
Recreatie
Snel internet voor de recreatiesector.
Verloedering vakantieparken tegengaan met plan
Bedrijvigheid
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van
dorpen en steden. Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap
nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het
bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren.
Voor het CDA vormen familiebedrijven en MKB-bedrijven de motor waar de samenleving
op draait.
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Ondernemerschap
Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat - waar mogelijk - in de verschillende
bedrijfsfasen stimuleren, vooral m.b.t. de huisvesting. Kennisdelen is het adagium van
deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen.
Wij willen hen daarin ondersteunen en ook de ondernemers stimuleren om te groeien.
Het CDA wil:
•

•
•

Dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden waar mogelijk
worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Trek daarbij
samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren.
Komen tot de oprichting van een ondernemershuis waarin ook initiatieven voor
startups en ZZP’ers gefaciliteerd worden en waar ook het gemeentelijk
ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd.
Dat daar waar samenwerking niet vanzelf van de grond komt, de gemeente helpt
met bijvoorbeeld ondernemersfondsen en Bedrijfs Investerings Zones (BIZ). Het
verhoogde OZB- tarief is inleg in het ondernemersfonds en draagt bij aan
algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te
maken voor publiek enklanten.

Werkgelegenheid
De gemeente Barneveld kan de werkgelegenheid bevorderen. Werkgeversservicepunten
zijn de aanjagers van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven creatief te
zoeken naar vormen van werkgelegenheid en praktische opleiding, en anderzijds de juiste
mensen daarbij te zoeken. De gemeente kan bedrijven stimuleren zo veel mogelijk
mensen aan werk te helpen of op te leiden. Gemeenten geven ruimte en voorrang aan
bedrijven met veel werkgelegenheid.
Het CDA wil:
•

Werklozen stimuleren die zelfstandig ondernemer willen worden. Belangrijk is dat
bestaande ondernemers hun kennis en ervaring beschikbaar stellen om startende
ondernemers te kunnen bijstaan. De gemeente kan dit bevorderen.

Iedereen aan het werk
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie
geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage
leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie
leveren.
Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten.
Het CDA wil:
•
•
•

•
•
•

Inzetten op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief
bieden op een vervolg.
Creatieve werkvormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen.
Binnen de regels zoeken naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke
werkervaringsplek had moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen.
Van die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet.
Dat alle werkzoekende die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
taalles krijgen om daarmee hun kansen op werk te vergroten
Een vorm van huisbezoek standaard aanbieden bij aanvragen voor bijstand
Dat regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij
mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie
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•

of loondispensatie- versterkt en vereenvoudigd worden.
Vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60
jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week
vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

Werk mogelijk maken voor nieuwe Nederlanders door bijvoorbeeld
aanpassing van regelgeving en het stimuleren om goede opleidingen te
volgen.
Regionale economische samenwerking
Barneveld legt in de regionale samenwerking de focus in Food Valley. Ook met de regio
Amersfoort worden contacten onderhouden er wordt op onderdelen samengewerkt. Wel
moet gezorgd worden voor een goede democratische legitimatie en meer invloed van de
gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging.
Agrofood is de belangrijkste economische sector in ons gebied en verdient alle kansen voor
innovatie en ontwikkeling wereldwijd. Wij vinden samenwerking binnen FoodValley daarom
van grote betekenis. FoodValley is een samenwerking waarbij het niet alleen gaat om
“halen”, maar ook in gezamenlijkheid “brengen”. Ook hier willen wij dat de gemeente
solidair is met het gebied, verbindt en projecten ondersteunt om onze economie verder te
ontwikkelen.
Het CDA wil:
•
•

•
•

Dat de regionale economie onderdeel is bij het opstellen van een omgevingsvisie.
Dat voor de agrarische sector belangrijke plannen in snel tempo tot concrete acties
leiden en samenwerking binnen FoodValley wordt gezocht. Goede voorbeelden
zijn het manifest van Salentijn en het manifest gezonde leefomgeving veehouderij.
Dat de gemeente zich blijft inzetten om de fijnstofproblematiek op te lossen in
samenspraak met de sector en nieuwe innovatieve technieken in onze regio.
Onderwijsinstellingen en andere partijen (bijvoorbeeld de lokale
ondernemersverenigingen en de foodvalley) moeten actief bij het gemeentelijk
en regionaal samenwerkingsbeleid worden betrokken.

Ruimte geven
Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar
te brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen.
Daarnaast is het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.
Kansen benutten
Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een
toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen van
je dorp, stad of regio.
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Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie
is vanzelfsprekend. Ondernemers moeten bevraagd worden over belemmeringen die
worden ervaren bij ondernemerschap. De uitkomst hiervan moet leiden tot een
aanpassing van het beleid.
Het CDA wil:
•

•

•
•

•
•

Dat experimenten worden toegestaan om ondernemerschap optimale kansen te
geven. Regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening kan dan in de weg zitten. Het
CDA is voorstander van maatwerk bij het toepassen van regels op het moment dat
flexibel ondernemerschap dat vraagt in het economisch belang van de gemeente.
Om ondernemers in de gemeente Barneveld optimale kansen te geven zal de
gemeente in haar aanbestedingsbeleid er alles aan doen om voorrang te geven
aan bedrijven uit de eigen gemeente. Dit natuurlijk binnen de wettelijke kaders.
Tijdelijk gebruik van bestaande bouw toestaan als dat werkt voor zittende
ondernemers en past binnen een gunstig ondernemersklimaat.
Meer flexibiliteit in het kader van het toekomstbestendig maken van de
economie. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen.
Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in
bijvoorbeeld het bestemmingsplan/omgevingsplan.
Dat de kwaliteit van de bossen wordt verbeterd en de groenstructuur langs
bijvoorbeeld wegen wordt uitgebreid.
Dat functieveranderingen die leiden tot kwaliteitsverbetering van het buitengebied
en niet belemmerend werken op een gezonde bedrijfsvoering van de overgebleven
agrarische bedrijven actief worden ondersteund.

Land- en tuinbouw
Voedselproductie om jezelf te kunnen voeden is voor elk land essentieel. In Nederland
kennen we een lange traditie van land- en tuinbouw. De producten uit ons land worden
wereldwijd geëxporteerd en zijn van goede kwaliteit. Onze land- en tuinbouw is een
innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de
sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt.
Het CDA wil:
•
•

•

Streven naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en
recreatie.
Dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt bij ingrepen in het
landschap. Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Het groene,
weidse landschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van
mensen, en daarmee aan de omgevingskwaliteit waar Nederland geliefd voor is.
Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar. Met name geldt dit de teruggave
van landbouwgrond aan de natuur.
Dat natuurwaarden niet belemmerend mogen werken op een gezonde
bedrijfsvoering

Omgevingskwaliteit koesteren
Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene
ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo mogelijk worden
voorkomen, aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische
ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud.
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Het CDA wil:
•
•

•

•

Ruimte bieden aan nevenactiviteiten van boeren. Dit is belangrijk voor de
levensvatbaarheid van de landbouw zodat zij het landschap kunnen blijven
beheren en voedsel kunnen produceren.
Dat de gemeente ruimte geeft aan de eigenaar om actief aan de slag te gaan
met vrijkomende bebouwing, zoals leegkomende stallen, en biedt ruimte en
maatwerk voor een nieuwebestemming.
Dat zonneweides op landbouwgrond alleen mogelijk zijn als de daken van
naastgelegen schuren/gebouwen – waar mogelijk - optimaal benut zijn. Zonneenergie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. Het CDA
vindt het echter moeilijk uit te leggen als er zonneweides kunnen komen op
schaarse landbouwgrond, terwijl daken van naastgelegen schuren nog leegzijn.
Dat de mogelijkheden van de regeling: “asbest eraf, zonnepanelen erop” optimaal
worden benut.

Duurzaamheid
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en
energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat
kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog
in het vaandel staat.
Van onderop
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en
infrastructuur van Barneveld. De vraag is niet of het duurzamer moet, maar meer hoe
en waar dit handen en voeten kan krijgen. Hierbij is draagvlak belangrijk, maar ook
acceptatie. Wij willen initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers
stimuleren, hen de ruimte bieden en daar zoveel mogelijk op aansluiten vanuit de
overheid.
Het CDA wil:
•
•
•
•
•

•

•

Stimuleren dat bedrijfspanden op een goed moment weer omgevormd kunnen
worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken kunnen worden.
Dat duurzaamheid wordt opgenomen in het aanbestedingsbeleid. Bijvoorbeeld
het gebruik van groene energie en het gebruiken van zonnepanelen voor
opwekking van energie.
Dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam worden
geïsoleerd. Buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is een
van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen.
Dat binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke
kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen wordt verduurzaamd waardoor ze
voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.
Dat de gemeente actief aan voorlichting doet over duurzaamheid. Het is
laagdrempelig en de gemeente kent het beste de lokale situatie. Informeer
mensen die een omgevingsvergunning aanvragen actief over mogelijkheden.
Stimuleren dat dorpen duurzaam gaan worden en dat hiervoor kwartiermakers
worden ingezet die actieve voorlichting geven over de aanpak en de maatregelen
die ingezet kunnen worden.
Dat ingezet wordt op het zo veel mogelijk recycling van afvalproducten. De
reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het
streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling.
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•

Dat de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld geeft door actief afval
te gaan scheiden.

Stimuleren van ondernemingen en particulieren om duurzame energie te gaan
leveren door onder andere te verplichten duurzame materialen te gebruiken
bij nieuwbouw en het stimuleren van het treffen van duurzame maatregelen
bij bestaande gebouwen.

Energietransitie
Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare
energie. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen zorgen nu nog voor
ongeveer 95 procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van het energieverbruik
wordt opgewekt met hernieuwbare, duurzame energie. Barneveld zal op lokaal niveau
haar aandeel gaan leveren en verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie.
De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via
gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van het
bovenaf aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo
laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit
willen wij nadrukkelijk samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de
regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen. In Barneveld doen
we dit met het Gelders Energieakkoord. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet,
het gaat nu om doorzetten en doen.
Het CDA wil:
•
•
•
•
•

•
•
•

Dat de doelstellingen van de door de gemeenteraad vastgestelde energievisie
onverkort worden gehanteerd en we zullen ons aandeel leveren in vergroening
van energie en energiebesparing
Dat nieuwbouwwijken zonder aardgas worden ontwikkeld en gebouwd.
Groene leges om de eigenaren die extra investeren in groene energie te belonen
Dat we gaan aansluiten bij de wijk van de toekomst en willen stimuleren dat ook
bestaande wijken gaan starten met de transitie naar aardgasloos
Dat we streven naar duurzame dorpen in de gemeente. Dorpen zullen worden
uitgedaagd om een plan te maken en met initiatieven te komen. Hiervoor wordt
een energiecoach ingezet die de dorpen adviseert en ondersteunt. Het beste plan
zal worden beloond met extra faciliteiten en een revolverend fonds om het
inwoners gemakkelijker te maken gezamenlijk te investeren in verduurzaming.
Dat het energieloket van de gemeente een centrale rol gaat spelen in het goed
informeren van de inwoners en de (financiële) steun krijgt die nodig is om haar
taak en rol uit te bouwen.
Dat er met Woningstichting Barneveld verdergaande afspraken gemaakt worden
om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.
Dat de gemeente het initiatief neemt bij de ontwikkeling van een plan om alle
woningen en woongebouwen duurzaam te isoleren voor 2035. De gemeente geeft
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•
•

hierbij het goed voorbeeld door een inhaalslag te maken bij de verduurzaming van
de gemeentelijke gebouwen.
Projecten van het DEB stimuleren en zo nodig subsidie verstrekken. Het CDA
draagt het Duurzaam Energiebedrijf Barneveld een warm hart toe. Het DEB zal
toegroeien naar een initiatief van burgers en bedrijven.
Dat het plaatsen van windmolens boven het bos mogelijk is.

Vakonderwijs
Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie.
Daarom is het nodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. Het
vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling van kennis de
centrale rol, en verdient het om optimale aandacht te krijgen.
Ambachtelijkheid 3.0
Lokale overheden kunnen stimuleren dat het onderwijs voor ambachten (vmbo-mbohbo) goed toegankelijk is, en samenwerkt met het bedrijfsleven. De gemeente is daarbij
vooral aanjager en intermediair. Een gildestructuur geeft economische voordelen voor
bedrijven (meesters) én leerlingen (gezellen). Ook hier kan de gemeente een
stimulerende en verbindende rol spelen.
Het CDA wil:
•
•
•
•

Ruimte voor deals met het bedrijfsleven dat bij indienstneming van werklozen de
‘winst’ voor gemeenten deels wordt gebruikt voor investeringen in vakonderwijs.
Ruimte voor opleiden in en nabij bedrijven(terreinen).
Meer ambassadeurschap van bedrijven voor vakonderwijs.
Dat de gemeente stimuleert dat er voldoende werkervaringsplaatsen komen via
aanbestedingseisen (SROI) en via de eigen organisatie.

Mobiliteit
Van oudsher richten bedrijven zich op plekken die fysiek goed bereikbaar zijn. Voor de
toekomst is het van belang dat de internetverbindingen op orde zijn, iets wat vooral geldt
voor het buitengebied. Ontwikkelingen als elektrisch fietsen, reguliere arbeid van mensen
met een beperking en flexibele werktijden brengen weer andere bereikbaarheidseisen met
zich mee. Denk aan goede fietspaden en passend openbaar vervoer dat ook ’s morgens
vroeg en ’s avonds rijdt.
Wij gaan ons de komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. We kiezen voor een
combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Daarom moeten innovaties en
nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.
Het CDA wil:
•

Dat er in de kernen Barneveld en Voorthuizen overdekte fietsenstallingen
komen die geschikt zijn voor alle soorten fietsen (bakfietsen, ligfietsen, e-bikes)
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Gezonde gemeentefinanciën
Een eerlijke economie vraagt om solide gemeentefinanciën, lagere lasten en een eerlijk en
overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons
allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dan binnenkomt via
de Rijksoverheid. Een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide
gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente.
We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen
die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn:
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
Sparen en weerstandsvermogen
De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze
dragen bij aan een maatschappelijk doel. We zorgen ook voor voldoende
weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen.
Transparantie
Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners,
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige
jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt.
Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente
Barneveld subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.
Grondexploitatie
De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners
vooropstellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn
om de begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid
voeren en reserveren voor te voorziene lasten van onderhoud van de openbare ruimte en
herstructurering.
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Tot slot
Dit verkiezingsprogramma is waar het CDA Barneveld voor staat en voor gaat. Wij willen
de punten uit dit programma graag realiseren en inbrengen in de gemeenteraad. Ook
willen we hier bestuurlijke verantwoordelijkheid voor nemen. Dit past bij het CDA als
verbindende middenpartij. Wij zijn voorstander van een coalitie die werkt op basis van
onderling vertrouwen.
Van de vorige coalitievorming hebben wij geleerd en wij kiezen voor een open en
transparant proces waarbij in eerste instantie gewerkt wordt met een informateur die bij
alle partijen verkent waar mogelijkheden liggen voor een coalitie en daarover rapporteert
naar de gemeenteraad.
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