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2. INLEIDING
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 voor de periode 2022 – 2026.
In dit programma leest u waar onze politieke inspiratie ligt en hoe wij deze
als CDA Barneveld hebben vertaald naar concrete lokale keuzes waarvoor
wij gaan in de aankomende raadsperiode.
Als lokale partij, hebben wij ondanks Covid het afgelopen jaar veel mensen
gesproken en hen gevraagd: ‘wat kan de politiek in onze gemeente doen?’.
Als lokale partij staan wij midden in de Barneveldse samenleving. Wij zijn
geworteld binnen alle lagen van de onze samenleving. De verbinding staat
centraal. Daarnaast hebben wij sterke lijnen met de provinciale en de
landelijke politiek. Wij gebruiken die lijnen ook om onze lokale
doelstellingen te behalen.
CDA-Barneveld kiest in haar verkiezingsprogramma voor drie hoofdlijnen:
1.
2.
3.

Gezondheid en vitaliteit voor iedereen
Ruimte geven aan mensen en dorpen
Voor een duurzame en sociale toekomst

Met deze hoofdlijnen kiezen wij bewust voor een politiek waarin onze
centrale waarden herkenbaar zijn. CDA Barneveld wil hier nadrukkelijk op
aangesproken worden.
De gemeente Barneveld is een mooie en sterke samenleving. Wij denken
dat deze nog sterker kan worden door meer ruimte te geven aan
kwetsbaarheid en oog te hebben voor de sociale kwesties zowel in onze
nabijheid alsook verder weg: zorg en gezondheid, armoede,
laaggeletterdheid, klimaat, eenzaamheid, een dak boven je hoofd.
CDA Barneveld kiest met de drie hoofdlijnen, als vanouds, voor een stevige
positie in het midden van de Barneveldse politiek. CDA Barneveld zorgt
voor verbinding van politieke standpunten en opvattingen. Onze keuzes
worden geïnspireerd vanuit het evangelie. Wij geloven dat iedereen van
God talenten heeft gekregen om die ook te gebruiken. Vanuit de politiek
willen we de talenten in de samenleving benutten, maar die zo nodig ook
ondersteunen en beschermen.
Op de volgende bladzijden leest u over onze visie en de concrete vertaling
naar onze standpunten. Daarmee willen wij het verschil maken in de
Barneveldse samenleving.
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3. ONZE WAARDEN
Het CDA Barneveld is een christendemocratische partij, een partij van
mensen die zich geïnspireerd weten door de Bijbelse boodschap en deze
willen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het Evangelie is onze inspiratie.
Deze boodschap is verwerkt in vier belangrijke uitgangspunten; de
waarden die wij als CDA Barneveld nastreven:

SOLIDARITEIT
Wij zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken.
Wij staan voor betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk. We
leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te
leven. De (gemeentelijke) overheid zorgt voor de basis van sociale
zekerheid: voor iedereen is er goede gezondheidszorg, onderwijs en
inkomen. Daarbij mag de persoonlijke factor niet uit het oog worden
verloren.

RENTMEESTERSCHAP
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelen wij ons
zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
Wij hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te
leen van de generatie die na ons komt. Dat vraagt dat we verder kijken dan
ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en
beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten
zijn creativiteit en innovatie nodig.
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GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk
initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën,
zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan
de samenleving.
Onze overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen en schept de
mogelijkheid om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de
overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus
belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Vanuit
onze principes weten mensen en bedrijven zelf vaak heel goed hoe dingen
geregeld moeten worden.

PUBLIEKE GERECHTIGHEID
Wij staan pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de
bescherming van menselijke waardigheid en voor de inwoners van onze
gemeente Barneveld.
Onze gemeentelijke overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor
ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft
mensen zekerheid en ruimte. Zij zoekt hierin continue naar balans. De
overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze is rechtvaardig en daar waar
het kan ook barmhartig. En, de overheid zorgt voor mensen die kwetsbaar
en afhankelijk zijn.
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4. GEZONDHEID EN VITALITEIT VOOR IEDEREEN
GEZONDHEIDZORG EN WELZIJN IN ONZE GEMEENTE
De afgelopen tijd zijn wij in Nederland overvallen door het coronavirus.
Meer dan ooit is het belang van onze gezondheid en de gezondheidszorg
in het geding. CDA Barneveld ziet dit juist nu als het belangrijkste lokale
thema. De gevolgen van corona zijn overal voelbaar. Eenzaamheid, het
gebrek aan kwaliteit van leven, onzekerheid, verdeeldheid, verslaving en
het missen van de onderlinge contacten bij de jeugd spelen een steeds
grotere rol. Ook in onze gemeente.
Gezond en vitaal leven is niet alleen afhankelijk van Haags beleid. Het
speelt ook lokaal een belangrijke rol. We hebben sterke lokale organisaties
nodig die in samenwerking met de gemeente richting geven en
oplossingen bieden. Nu wordt bijvoorbeeld Bemoeizorg vanuit Amsterdam
geleverd, wat volgens ons veel beter vanuit Barneveld opgepakt en
geleverd kan worden. Het lokale sociale netwerk waarin vrijwilligers en
mantelzorgers samenwerken wordt cruciaal voor de toekomst. De
overheid heeft de zorg echt te bureaucratisch gemaakt; kwetsbare
mensen weten door de vele regels niet meer waar ze terecht kunnen.
Solidariteit met het kwetsbare in de samenleving is meer dan een ’kille’
aanbesteding. Wij wensen een warme en betrokken gemeente, die zich
bestuurlijk laat zien bij de kwetsbaren en een voorbeeld is in het
stimuleren van gezondheid en vitaliteit.
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CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•
•
•
•

•

Zorg dichtbij, een buurtziekenhuis en huisartsenpost in de
gemeente.
Extra belonen van de welzijn- en zorgmedewerkers in onze
gemeente.
Faciliteren van hospices met zorg, om mantelzorgers de ruimte te
geven om op adem te komen.
Eén (oudere) regisseur bij problemen, in het gezin en bij ouderen.
Armoedebestrijding. We helpen de voedselbank waar we kunnen en
helpen bij het vinden van goede huisvesting voor kwetsbaren die dat
echt nodig hebben.
Een gezond klimaat in scholen, hiervoor dient een ventilatieplan te
komen.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•

•
•
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De huidige vorm van WMO-aanbesteden waarbij de prijs
maatgevend is, bureaucratie de toon zet en de toegang voor partijen
buiten de gemeente te gemakkelijk is.
Gedwongen uithuisplaatsing vanwege schulden; zeker als het gaat
om gezinnen met kinderen.
Meer marktwerking in de zorg. Het gaat immers om mensen en niet
alleen om geld.
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5. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN
INDIVIDUEEL EN ALS TEAM
Bij CDA Barneveld staat sport hoog op de agenda en dat is niet voor niets.
Sporten is leuk, gezond en gezellig. Je voelt je er fitter door en het houdt je
gezond. Als je daarbij bedenkt dat sporten vaak ook een sociaal karakter
heeft en bijdraagt aan je vorming, dan is het logisch dat we de drempel om
te gaan sporten bij één van de vele sportclubs zo laag mogelijk willen
houden. Daarbij zien we ook dat opvallende sportresultaten en voorbeelden andere mensen aanzetten tot beweging. Sporten draagt bij
aan gezondheid en vitaliteit. Daarom ondersteunen wij sport op alle
niveaus.
Wij hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan
de sport- accommodaties in onze dorpen. Zodoende zijn er veel mooie
accommodaties tot stand gebracht voor tal van sporten en initiatieven.
We hebben idealen waarvoor we gaan: sport als verbindend middel in
de samenleving. Dat betekent ook voldoende sportmogelijkheden in
de dorpen.
In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het lastig is voor de
verenigingen om de weg naar en binnen de gemeentelijke organisatie
te vinden. Bijvoorbeeld als het gaat om de grotere
(accommodatie)projecten of bij veranderingen zoals
coronamaatregelen. De verenigingen worden nog te weinig
ondersteund. Voor de komende periode is ons speerpunt om de
samenwerking met de gemeente te verbeteren. We willen bereiken dat
de gemeente een luisterend oor biedt voor verenigingen en ook actief
werk maakt van hun wensen. Wij gaan ons concreet inzetten om dit te
realiseren.
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CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•
•
•
•

Vrijstelling van OZB voor alle verenigingsgebouwen.
Vermindering van regels en één aanspreekpunt voor verenigingen
en meer ruimte voor eigen initiatieven.
Multifunctionele inzet van sportaccommodaties, met voldoende
parkeermogelijkheden.
Meer waarderen en ondersteunen van topsport in onze gemeente.
Realiseren van een atletiek- en skeelerbaan.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
•
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Bezuinigingen of lastenverhoging (boven inflatiecorrectie) voor
verenigingen en maatschappelijke- en culturele instellingen.
Onnodige drempels bij het organiseren van evenementen door
verenigingen.
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6. RUIMTE GEVEN AAN MENSEN EN DORPEN
WONEN EN RUIMTE VOOR IEDEREEN
De woningmarkt in onze gemeente wordt als ‘gezond’ betiteld. De groei
van woningen in de afgelopen jaren was een voorbeeld voor Nederland.
Dat klinkt mooi, maar de lokale woningmarkt is ook lastig als tegelijkertijd
veel inwoners en vooral jongeren en jonge gezinnen niet of moeilijk een
huur- of koopwoning kunnen vinden. De prijs en de beschikbaarheid zijn
blokkades waar tegenaan wordt gelopen. Ook voor veel oudere
alleenstaanden zit de woningmarkt op slot.
De manier van plannen en bouwen in de gemeente Barneveld is vooral
gericht op productie, minder op een vitale dorp- of wijkstructuur. Dit gaat
te vaak ten koste van groen en het voorzieningenniveau in de wijk. Dat kan
beter door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit de samenleving.
Groene initiatieven in het dorp Barneveld zien wij als een goed voorbeeld.
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CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•

•
•

•
•

Actief huisvestingsbeleid in al onze dorpen, met stimulering van
doorstroming, voorrang voor jongeren en jonge gezinnen.
Regulering van de lokale woningmarkt door aanscherping van
het aandeel sociale woningen in nieuwbouwprojecten (huur en
koop), zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. Eventuele
boete-inkomsten worden ingezet voor verdere bevordering van
de woningmarkt voor specifieke doelgroepen.
Tijdelijke woningen (flex-woningen) en de realisatie van 50 TinyHouses en 100 kleine beschutte seniorenwoningen.
Particulieren en alternatieve woonvormen voor ouderen en
gehandicapten, zoals hofjeswoningen, om zo het samenleven
meer te stimuleren.
(Nieuwbouw)wijken met meer ruimte voor scholen, voorzieningen
en groen.
Het aanspreken van woningcorporaties op hun
verantwoordelijkheid bij het invullen van het vraagstuk bij
(sociale)woningbouw.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
•
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Grote plukken woningen in het veld van waaruit zich nieuwe dorpen
zouden kunnen ontwikkelen.
Een oerwoud aan regels voor woningbouwinitiatieven.
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7. DORPENBELEID
BELEID VAN ONDEROP, VOOR DE SAMENLEVING
Het dorp, de wijk, dat is voor iedere inwoner in onze gemeente de basis
voor wonen en welzijn. De organisaties in het dorp zijn de motor voor
activiteiten. De voorzieningen in het dorp zijn de ontmoetingsplaatsen
voor veel mensen. Inwoners die de verantwoordelijkheid nemen voor
activiteiten, voor solidariteit en samenhang tussen sterke en kwetsbare
krachten in de eigen woonomgeving, zijn belangrijk voor de leefbaarheid
van onze dorpskernen.
Wij hebben de afgelopen jaren alles gedaan om in de dorpen in onze
gemeente datgene te doen dat nodig en gewenst is. De basis daarvoor is
de dorpsvisie voor elk dorp. Dat zorgt voor draagvlak en brengt de
inwoners samen. Dat werkt verbindend.
De afgelopen periode is er door de inzet van CDA Barneveld op dit punt
veel bereikt. Denk hierbij vooral aan het nieuwe dorpshuis in Garderen en
Voorthuizen, waar ook een nieuwe school is gebouwd en de
accommodaties voor de korfbalvereniging Spirit en volleybalvereniging
zijn vernieuwd. Dankzij onze inzet gaat ook SDVB extra velden krijgen.
Het CDA wil ruimte geven voor eigen initiatief. Vanuit de politiek willen wij
dat initiatief stimuleren en helpen te realiseren. De belangrijke initiatieven
en wensen hebben we voor elk dorp in ons verkiezingsprogramma
bijeengebracht.
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CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
BARNEVELD:
•
•
•

•
•

Herbouw van het stationsgebouw en herontwikkeling van het
gebied rondom Rijnvallei.
Meer groen in het centrum.
Instandhouding van kunst- en culturele instellingen en
voorzieningen, waaronder het openhouden van het
Schaffelaartheater.
Geluidswal Nijkerkerweg voor de wijk Bloemendaal.
Voldoende voorzieningen voor nieuwe wijken (supermarkt, school
etc.).

GARDEREN:
•
•
•

Verkeersluw maken van het centrum. Doorgaand
vrachtwagenverkeer moet verboden worden.
Meer woningbouw in het dorp.
Heroverweging van de recreatiezonering. Betrek de lokale
inwoners en jaag toeristen niet weg.

DE GLIND:
•
•

Een nieuw wegdek voor de Postweg binnen de bebouwde kom.
Het autoluw maken van de Schoonderbeekerweg.

KOOTWIJKERBROEK:
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van visie op de verkeersontsluiting van met name
het buitengebied.
Voldoende speelruimte voor kinderen. Met name in De Wiek
ontbreekt speelruimte.
Een veilige oversteekplaats op de Essenerweg, met name bedoeld
voor scholieren van de lokale basisschool.
Terugbrengen van het historisch coulisselandschap met
struwelen en hagen.
Nieuwe sporthal.

STROE:
•
•
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Een station met halte op de lijn Barneveld-Apeldoorn.
Toekomstbestendig houden van het dorpshuis De Hofstee.
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TERSCHUUR / ZWARTEBROEK:
•
•
•

Versterken van de maatschappelijke en culturele functies van De
Belleman.
Tempo opvoeren in de woningbouw, mooie school en nieuwe
sporthal.
Bevorderen van de verkeersveiligheid bij het kruispunt
Hoevelakenseweg-Eendrachtstraat.

VOORTHUIZEN:
•

•
•
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Woningbouw (sociale huur, rug-aan-rug en/of Tiny-Houses) op
het terrein bij het Trefpunt om vooral de jeugd aan het dorp te
binden.
Heroverweging van recreatiezonering.
Meer ruimte voor scholen in aansluiting op de groeiende
bevolking.
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8. ZEGGENSCHAP VOOR INWONERS
DE SAMENLEVING AAN ZET
Wij staan voor een krachtige (lokale) samenleving waarin
verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen overheid, inwoners en
bedrijven. De overheid is dienend aan de samenleving. Daarom vinden wij
het van belang dat initiatieven van inwoners worden gestimuleerd. Dat
hebben we neergelegd in het recht om uit te dagen oftewel: Right to
Challenge. Dat willen we nog meer stimuleren, ondersteunen en
faciliteren.
Wij willen dat onze inwoners en verenigingen het recht krijgen om de
uitvoering van een collectieve voorziening van de gemeente over te
nemen (tegen minder of gelijke kosten). Dat hebben we in voorstellen aan
de gemeenteraad reeds gedaan. Het recht om uit te dagen kan om van
alles gaan: van onderhoud van snippergroen om het huis tot het beheer
van sportvelden door de club en zorg voor ouderen. Laten we elkaar de
ruimte geven!
Daarnaast hebben inwoners vaak meer kennis van zaken op een aantal
gebieden dan de gemeente kan vergaren. We zien dit bijvoorbeeld op het
terrein van duurzaamheid, ICT, gezondheid en bedrijvigheid. Inwoners in
de gemeente die kennis/ervaring meekrijgen bij bedrijven in onze
gemeente, het gehele land en internationaal zouden moeten worden
uitgedaagd en de ruimte worden gegeven om deze kennis ook ten goede
te laten komen bij het gemeentelijk beleid, we zullen daartoe initiatief
nemen met expertpanels.

16

Verkiezingsprogramma 2022- 2026

#KIESVOOR

CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•

•

•

•
•

Het recht om eigen ideeën, initiatieven en projecten sneller
goedkoper of met meer draagvalk tot uitvoering te brengen te
brengen dan de gemeente. Dit vraagt om ruimte en middelen.
Eén aanspreekpunt voor vragen over Right to Challenge. Deze
persoon zorgt dat de vragen bij de juiste gemeentelijke afdeling
binnenkomen.
Maximaal benutten van de denkkracht, daadkracht en
betrokkenheid van inwoners. Daarbij zoeken wij nadrukkelijk naar
mogelijkheden om juist de inwoners te bereiken die zich minder
laten horen.
Een onafhankelijke ombudsman waar inwoners terecht kunnen als
zij zich bij de gemeente niet gehoord voelen.
Een volledig onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
•
•
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Een gemeentelijke overheid die te veel treedt in de vrijheden van
inwoners.
Een gemeentelijke overheid die inwoners aan hun lot over laat.
Een gemeentelijke overheid die inwoners van het kastje-naar-demuur stuurt.
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9. VOOR EEN DUURZAME EN SOCIALE TOEKOMST
KWETSBARE MENSEN: MAATWERK, GEEN BUREAUCRATIE
Wij hebben oog voor kwetsbare mensen en willen solidair zijn met
diegene die een extra steun in de rug nodig hebben. Die solidariteit vinden
we in onze gemeente onder andere bij de mensen die actief zijn in zorg en
welzijn, de diaconieën en het diaconaal netwerk. Die solidariteit zien we
ook bij initiatieven als bemoeizorg, de voedselbank en Perron16 in
Voorthuizen.
Uit de gesprekken met kwetsbare mensen zien we dat er onder de
oppervlakte veel is te doen en verbeteringen echt nodig zijn. Het gaat dan
om de te lange procedures, de wisselende gesprekspartners bij de
gemeente en de financiële afstraffing van persoonlijke initiatieven van
mensen die uit de schulden willen komen. Schuldhulpverlening is wel één
van de cruciale diensten die verbeterd kan worden.
Wij kiezen voor een sociale en dienstbare gemeentelijke overheid die
meer uitgaat van vertrouwen dan van wantrouwen. Wij kiezen voor de
menselijke maat bij de toepassing van regels, voor maatwerk en voldoende
ruimte voor ambtenaren om het goede te doen, in plaats van het goed te
doen door de strikte toepassing van bureaucratische regels.
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CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•

•
•

•

•

Bestrijden van eenzaamheid door het creëren van
ontmoetingsplekken in iedere wijk/dorp. Bijvoorbeeld Perron 16 in
Voorthuizen.
Ondersteunen van het Diaconaal Netwerk zodat de
‘thuisadministratie’ gegeven kan blijven worden.
Versturen van nieuwsbrieven door gemeente naar specifieke
doelgroepen, zoals bijstandsgerechtigden, met informatie die voor
hun relevant zijn.
Maatwerk en meer menselijkheid bij sociale en
schuldenproblematiek. Het gaat hier in de eerste plaats om mensen.
Maatwerk kan ertoe leiden dat de gemeente bepaalde belastingen
kwijtscheldt.
Beter met de doelgroep communiceren van regelingen op het
gebied armoede en eenzaamheid.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
•
•
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Uitsluiting en discriminatie. Iedereen moet mee kunnen doen.
Bureaucratisering en verantwoordingslast voor kwetsbare mensen
die gebruik maken van gemeentelijke regelingen.
Vergroting van tegenstellingen (arm-rijk, jong-oud, kerkelijk-niet
kerkelijk etc.). Wij zijn immers een partij die bindt en verbindt en
waar iedereen zich thuis kan voelen.
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10. STERKE ECONOMIE
SAMEN DE HANDEN UIT DE MOUWEN
De gemeente Barneveld heeft een sterke economie. Het MKB-bedrijf in
onze gemeente floreert en we hebben dan ook sterke troeven in handen:
familiebedrijven, een gezond ondernemersklimaat, goede
bedrijventerreinen, toeristische trekkers, krachtige samenwerking tussen
ondernemers en overheid, en een goede bereikbaarheid. Deze
uitgangspositie willen wij graag behouden en versterken door onder meer
het scheppen van goede randvoorwaarden, het verminderen van de
regeldruk en het voeren van een gunstig vergunningenbeleid.
Het verkeer en de verkeerssituatie nu en op de lange termijn heeft onze
aandacht. In Den Haag en regionaal zetten we in op de A1/A30. Daarnaast
zien we dat de verkeerssituatie in de diverse dorpen achterloopt op de
lange-termijn groei. Als gevolg van autonome groei van woningen en de
lokale bedrijvigheid kunnen de dorpen Barneveld, Garderen en
Kootwijkerbroek de verkeersstroom op de langere termijn niet aan. Een
lange termijnvisie op bereikbaarheid is noodzakelijk.
Bloeiende bedrijven hebben werknemers nodig. We zijn tevreden met de
ontwikkeling van VMBO en MBO scholen in de gemeente. Voor een
verdere ontwikkeling is het nodig om een visie te ontwikkelen hoe wij ook
hoger opgeleiden kunnen aantrekken, bijvoorbeeld door een exclusief
aanbod voor stages en innovatie in samenwerking tussen overheidscholen en bedrijfsleven te ontwikkelen (zoals BTO).
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#KIESVOOR

CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•
•

•
•
•
•

Een treinverbinding van Barneveld-Noord naar Apeldoorn (met een
stop in Stroe).
Behoud van bestaande treinverbindingen en buslijnen van en naar
onze dorpen.
Afspraken tussen gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en andere
organisaties op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen,
investeringen in opleidingen, stage- en leerplaatsen en investeringen
in innovatie (BTO).
Betaling door de gemeente binnen 30 dagen.
Voortzetting van de sterke en goede lobby voor de regio (bijv.
Foodvalley).
Blijvend gratis parkeren op vrijdagavond in alle dorpskernen.
Voldoende laadpalen voor elektrische auto’s in alle dorpskernen.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
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Een verdere verruiming van de zondag openstelling: winkels blijven
dicht. Wel blijft er ruimte voor recreatie.
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11. TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR BOEREN
VAN DRANG EN DWANG NAAR VRIJWILLIGHEID
Onze gemeente kent een grote en sterke agrarische sector. Wel zien
echter wel opvolgingsproblemen en twijfel bij steeds meer agrariërs over
hun toekomst vanwege de maatschappelijke druk om de veestapel in te
krimpen. Het CDA Barneveld wil niet meegaan in het negatieve sentiment
over onze boeren. Het geeft geen stimulans voor de transitie die nodig is
naar de toekomst. Onze inzet richt zich op een transitie naar meer
toekomstperspectief voor boeren en betere zorg voor dieren en bodem,
vergroting van de leefbaarheid in het buitengebied en gezonde lucht.
Pijnlijke discussies daarover gaat het CDA niet uit de weg. Samen met de
boeren in onze gemeente wil het CDA deze duurzame transitie uitvoeren.

Een platteland zonder boer is een landschap zonder ziel. Met steun van de
overheid willen wij in onze gemeente een nieuw, eerlijk en haalbaar
toekomstperspectief bieden voor boeren. Daarin is een ruimtelijke visie op
landbouw, wonen, recreatie en natuurontwikkeling in onze gemeente van
belang. Wij kiezen bewust voor het rentmeesterschap opdat wij creatief
mogen doorgeven aan onze volgende generaties wat we zelf ontvangen
hebben.

Het creatief doorgeven aan de volgende generaties vraagt om een
overheid en sectoren die meer organiseren op basis van vertrouwen dan
op basis van wantrouwen. De gedetailleerde regelgeving en regeldruk
willen we wegwerken en samen met de boeren willen we bouwen aan
ruimte voor een gezonde en duurzame agrarische sector.
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CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•

•

Een vitale agrarische sector die zorgt voor werkgelegenheid,
innovatie en het landschap.
Een waardevolle agrarische sector. Wij staan voor overleg met de
sector om samen vast te stellen hoe agrarische bedrijfsopvolging,
toerisme, woningbouw en natuur met elkaar in evenwicht kunnen
zijn.
Agrariërs als beschermers van het buitengebied.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
•
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(Verplichte) bedrijfsbeëindiging van agrariërs zonder perspectief te
bieden.
Het verder vergroten van het negatieve imago rondom de agrarische
sector.
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12. DUURZAAMHEID
AMBITIEUS, BETAALBAAR EN MET DRAAGVLAK
CDA Barneveld vindt de duurzaamheidsopgave en in het bijzonder de
energietransitie zeer belangrijk. Beide zaken vragen om
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap voor nu en in de toekomst.
Daarom willen wij niet wegkijken, maar gaan voor een ambitieus
klimaatprogramma en een stevige inzet op duurzaamheid. Actie is
noodzakelijk. Dit kan niet worden ontkend.
Voor ons zijn de doelstellingen van de energievisie die door de
gemeenteraad zijn vastgesteld leidend in de uitwerking van de ambities.
Wij omarmen de initiatieven die de afgelopen jaren door de gemeente zijn
ingezet. Maar het moet wel met draagvlak. Wij vinden ook dat de
gemeente meer kan inzetten op het uitdragen van nut en noodzaak. Wij
willen lokale coöperatieve initiatieven van inwoners ruimhartig
ondersteunen met mensen én middelen. Immers, investeren in een
Duurzaam Barneveld is ruimte geven aan de toekomst voor ons en onze
kinderen.
Wij zijn voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar is voor onze
inwoners. Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij
weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld en zij -meer
dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking
is voor ons het sleutelwoord.
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#KIESVOOR

CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•
•
•
•
•
•

•

Een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor
onze inwoners.
Gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen met maximaal
draagvlak onder inwoners.
Lokale participatiemogelijkheden om ruimte te bieden aan inwoners
en ondernemers.
Plaatsing van windturbines enkel bij Harselaar-noord bij bestaande
infrastructuur.
Lokaal eigenaarschap voor tenminste 51% van zonne- en
windprojecten.
Zonne-energie, waarbij eerst de daken vol komen te liggen en
daarna pas energie-opwekking op land mag plaatsvinden.
Energie neutrale gemeentelijke gebouwen, waaronder
scholen/sportaccommodaties en gemeentehuis, of compensatie van
de uitstoot.
Aandacht voor onderhoud van bomen in plaats van pure focus op de
hoeveelheid.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
•
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Een afwachtende houding in de energietransitie.
Doorschuiven van de rekening naar toekomstige generaties.
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13. DIENSTBARE EN BETROUWBARE GEMEENTE
ZEG WAT JE DOET EN DOE WAT JE ZEGT
In de rechtsstaat is onze overheid de ‘dienaar van het algemeen belang’. In
deze coronatijd zien we opnieuw hoe belangrijk een goed functionerende
overheid is. Voor onze veiligheid en gezondheid nemen het kabinet en de
burgemeesters lastige, maar noodzakelijke maatregelen. Toch hebben we
de afgelopen jaren ook voorbeelden gezien waar dezelfde overheid ernstig
tekortschoot. Bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst en rond de
afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen liet de overheid flinke
steken vallen in de dienstbare en beschermende rol die zij behoort te
vervullen. Dat heeft het vertrouwen van burgers in deze overheid geschokt
en geschaad.
Als CDA Barneveld staan wij voor een slagvaardige en rechtvaardige
gemeente met een menselijk gezicht. Een lerende en zelf-toetsende
gemeente die vanuit zichzelf open en eerlijk is als het toch mis mocht gaat.
Dit willen wij bereiken door meer in te zetten op onafhankelijke toetsing
van bezwaarschriften en het instellen van een onafhankelijke
ombudsfunctie.

CDA BARNEVELD KIEST VOOR:
•
•
•
•

Sterke ondersteuning via de gemeentelijke website en verdere
ontwikkeling van digitale aanvragen.
Een ombudsfunctie.
Een onafhankelijke commissie bezwaarschriften.
Versneld toepassen van slimme verlichting. Iedereen moet op een
veilige en duurzame manier op pad kunnen en de openbare ruimte
moet veilig zijn.

CDA BARNEVELD IS TEGEN:
•
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Verhoging van gemeentelijke belastingen met meer dan de
inflatiecorrectie.

Verkiezingsprogramma 2022- 2026

#KIESVOOR

14. ONZE KANDIDATEN

11. Geurt Buurman, Voorthuizen

20. Wiebe van Leijenhorst - Garderen

12. Janneke Broekhuizen – Overeem,
Barneveld

21. Eduard Kas - Barneveld

13. Tom van den Belt - Barneveld
14. Eppie Fokkema - Barneveld
15. Allard Fledderus - Voorthuizen
16. Gerda Post – van Laar - Barneveld
17. Kees van der Werf – De Glind
18. Gert Groenevelt - Stroe
19. Teun de Vries - Barneveld

27

Verkiezingsprogramma 2022- 2026

22. John Dokter – Zwartebroek
23. Diemer de Jong - Voorthuizen
24. Arnold van Horssen - Achterveld
25. Elsa Rijssenbeek – van Pijkeren,
Voorthuizen
26. Gera Siemeling – van Reenen,
Barneveld

