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De VVD gaat bij haar visie op mens en maatschappij uit van de  
5 liberale beginselen: 

 
• vrijheid, 
• verantwoordelijkheid, 
• verdraagzaamheid, 
• sociale rechtvaardigheid en 
• gelijkwaardigheid. 



 
 
 

Missie 
 
De VVD wil dat de Utrechtse Heuvelrug een gemeente is waar 
inwoners zich veilig kunnen voelen. Een gemeente met een 
eigen identiteit van de dorpen en waar leven in de natuur 
gecombineerd wordt met behoud van diezelfde natuur.  
Waar inwoners zelf de ruimte krijgen en nemen, ondersteund 
door de gemeentelijke voorzieningen, om (zich) te 
ontwikkelen. Een gemeente waar mensen, jong en oud, veilig 
en in vrijheid en verantwoordelijkheid samenleven. 

 
 
 
Visie 
 
Wij willen integere politici en bestuurders zijn die in de 
samenleving staan, open communiceren en regelmatig 
verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes.  
Wij willen dat inwoners ondersteund worden door een 
efficiënt bestuur en ambtenaren die zich verplaatsen in de 
inwoners, waar nodig snel reageren en kwaliteit leveren. 

 
 
 
Doelstellingen 
 
Om deze missie en visie te realiseren heeft de VVD een 
aantal doelstellingen voor de periode 2014-2018 concreet 
uitgewerkt in dit programma. 



 



 

 

1. Dienstverlening 
 

“Doen wat Nodig is” 
 

De gemeente is er voor ú. Dat betekent voor ons dat ze haar uiterste best 
moet doen om u op een goede manier van dienst te zijn; dus dat de 
gemeente u goed, snel en efficiënt helpt als u iets nodig hebt, steeds kijkt 
hoe de dienstverlening verbeterd en vernieuwd kan worden, rekening houdt 
met de veranderende eisen aan de overheid en gebruik maakt van de juiste 
(moderne) communicatiemiddelen om u als inwoner te helpen. Wij willen 
ambtenaren die in de eerste plaats kijken naar wat wél kan en niet uitgaan 
van belemmeringen. 

 
 

  • De VVD wil professionele, klantvriendelijke 
ambtenaren die zich in u als inwoner verplaatsen, snel 
reageren en kwaliteit leveren. 
 

 • Wij willen dat de gemeente zo kort mogelijke 
behandeltijden voor uw aanvragen hanteert en 
aangeeft wanneer u antwoord kunt verwachten. 
 

 • De gemeente moet leveren wat inwoners en 
ondernemers nodig hebben en oplossingsgericht 
werken. Bij complexe zaken moet bij voorkeur één 
ambtenaar de gehele zaak behandelen. Ook moeten 
dossiers goed worden bijgehouden, zodat een zaak 
niet stilligt bij vakantie van de betrokken ambtenaar. 
Als een aanvraag wordt afgewezen, krijgt u als 
aanvrager – indien mogelijk – een alternatief. 
 

 • De VVD vindt dat de gemeente regelmatig moet 
meten of de inwoners tevreden zijn over de 
dienstverlening en de uitkomsten van deze metingen 
moet publiceren op de website van de gemeente. 
 

 • Onnodige regels leiden tot onnodige vertragingen en 
kosten en dus tot veel ergernis. Vergunningen moeten 
- indien dat kan - worden afgeschaft of 
samengevoegd, zo snel mogelijk worden verleend en 
waar mogelijk worden vervangen door een 
meldingsplicht. Formulieren moeten eenvoudig zijn en 
zo opgesteld dat u niet steeds dezelfde 
basisgegevens hoeft in te vullen. We willen dat één 
wethouder verantwoordelijk is voor deregulering. 
  

 • In de komende periode zal speciale aandacht nodig 
zijn voor de digitale bereikbaarheid van onze inwoners 
en ondernemingen.  

 



 

2. Lokaal ondernemersklimaat 
 

“Stilstand is Achteruitgang” 

 
 

 • De VVD vindt dat de gemeente moet openstaan voor initiatieven en 
plannen van ondernemers voor de verbetering van het 
ondernemersklimaat. 
 

• Als ondernemers verantwoordelijkheid nemen en een gezamenlijk 
initiatief starten ter stimulering van economische activiteiten middels 
Bedrijven Investering Zones (BIZ) dan vindt de VVD dat de gemeente 
dit actief moet ondersteunen. 

 
• Er zijn nog steeds te veel regels. De VVD heeft ervoor gezorgd dat al 

een aantal overbodige regels is geschrapt, maar er moet nog veel 
meer gebeuren.  

 
• Gemeentelijke procedures verlopen vaak traag. De VVD wil daarom 

dat de gemeente de snelheid van handelen drastisch opvoert, zonder 
de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.  

 
• Lokale ondernemers zijn van groot belang voor de vitaliteit van de 

gemeente. Wij willen daarom dat de gemeente bij aanbestedingen de 
eisen zodanig opstelt, dat ook kleinere bedrijven een kans krijgen. 
Lokale ondernemers worden zo veel mogelijk betrokken bij projecten. 

 
• De VVD zet zich in voor vrij ondernemerschap en vindt dat 

ondernemers zelf het beste kunnen bepalen wanneer hun winkel of 
bedrijf geopend is; dit mag natuurlijk niet leiden tot overlast.  
 

• Wij vinden dat bestemmingsplannen niet onnodig remmend mogen 
werken op de mogelijkheden voor ondernemers. De VVD wil daarom 
dat betreffende bestemmingsplannen flexibeler worden. 
 

• De VVD wil meer aandacht voor (vooral zakelijk) toerisme en wil dat 
de toeristenbelasting in overleg met ondernemers uit de sector wordt 
gebruikt voor investeringen en promoties ten behoeve van dit 
toerisme.  
 

• De VVD is trots dat de gemeente een vestigingsplaats is voor 
uiteenlopende kennisinstituten (onder andere IVA, TMO, Veteranen 
instituut en De Baak). De VVD ziet kansen voor het aantrekken van 
meer van dit soort organisaties en wil dan ook dat de gemeente zich 
hiervoor inspant. 
 

• Wij willen dat één wethouder zich intensief bezighoudt met een goed 
ondernemingsklimaat en het bevorderen van een bloeiende lokale 
economie. 

 

Voor welvaart is een goed lopende economie noodzakelijk. Daarom vindt de VVD 
het van het grootste belang om veel aandacht aan het ondernemersklimaat te 
besteden. Dat geldt zeker nu de economie landelijk in zwaar weer zit. 



 

3. Veiligheid 
 

“Veiligheid is Vrijheid” 

 
 

 
 
 
 • De VVD wil dat de politie in elk dorp van onze gemeente 24 uur per 

dag voor u beschikbaar is, als u alarm slaat of om aangifte te doen. 
U moet gemakkelijk een afspraak met de wijkagent kunnen maken. 
 

• Eén van de belangrijkste taken van de politie is ‘boeven vangen’.  
Wij vinden dat de gemeente de politie daarbij, waar mogelijk, moet 
ondersteunen, bijvoorbeeld door cameratoezicht, actieve preventie 
en sneller alarmeren. 
 

• Veiligheid is een zorg van ons allemaal. U kunt helpen door 
verdachte of onveilige situaties te melden via 112 (‘daar vang je 
boeven mee’) of mee te doen aan Burgernet of Waaks. Verder 
willen wij dat de gemeente u adviseert als u een systeem van 
buurtpreventie of sociaal alarm wilt opzetten. 
 

• De VVD heeft zich met succes hard gemaakt voor het aanstellen 
van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor het 
bestrijden van ‘kleine’ overlast, waarvoor de politie niet meer langs 
komt; het gaat hier bijvoorbeeld om herrie in de nacht, overlast door 
hangjongeren, enzovoorts. Om te zorgen dat alle hinder en 
ergernissen goed door de BOA’s kunnen worden aangepakt, 
moeten er meer BOA’s worden aangesteld.  
 

• Het voorkomen van ontsporingen is beter dan ze te bestrijden.  
De VVD wil dat instanties die verantwoordelijk zijn voor welzijn, 
onderwijs, cultuur, (jeugd)zorg en sport nauw samenwerken om 
probleemgedrag zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. 
  

• Verkeersveiligheid is een voortdurend aandachtspunt. In de 
afgelopen periode zijn maatregelen genomen om de 
verkeersveiligheid voor ons, onze kinderen en kleinkinderen te 
verbeteren. Die lijn willen we voortzetten. 
 

• De rijwegen, maar ook de trottoirs moeten veilig zijn en goed 
worden onderhouden.  
 

• Vermindering van de straatverlichting mag u geen gevoel van 
onveiligheid geven. 

 

Voor de VVD staat veiligheid centraal: in onze gemeente, in elk dorp, moet u zich 
elke dag, elk uur, veilig voelen. Daarom mag niemand tegen uw zin aan uw 
eigendommen komen, heeft niemand het recht geweld tegen u te gebruiken en 
moeten u en uw kinderen veilig naar werk, school of sport kunnen gaan. Veiligheid 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de gemeente.  



 
 
 

 
 

 4.Gezond gemeentelijk financieel beleid 
 

“Úw geld, onze Verantwoordelijkheid” 
 

De VVD staat voor een solide financieel beleid: niet meer geld uitgeven dan 
er binnenkomt. De gemeente moet uitgaan van behoedzame financiële 
uitgangspunten en scenario’s en geen lasten van nu doorschuiven naar 
volgende generaties. We zijn ons ervan bewust dat iedere euro die de 
gemeente uitgeeft úw belastinggeld is. 
 
 

• Alle inkomsten van de gemeente worden opgebracht door onze 
inwoners en ondernemers. Daar moeten we zorgvuldig mee 
omgaan. Daarom willen we steeds bekijken of gemeentelijke 
uitgaven zinvol zijn. Wij willen dat uw lasten niet omhoog gaan als 
de gemeente te maken krijgt met tegenvallers of nieuwe wensen. 
Voordat we geld aan nieuwe dingen uitgeven, kijken we of we op 
uitgaven voor andere taken kunnen besparen. Als er ruimte is, 
willen we uw lasten als privé-persoon en als ondernemer verlagen. 
 

• Geld dat niet wordt uitgegeven aan een bepaalde begrotingspost, 
moet niet aan iets anders worden besteed maar worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. Zo houden we de 
gemeentelijke uitgaven onder controle.  
 

• Structurele, dus jaarlijks terugkerende uitgaven moeten altijd 
worden gedekt met structurele middelen. Op die manier blijft de 
gemeentebegroting gezond.  
 

• De VVD wil dat de gemeente naar u toe volstrekt helder is over 
haar uitgaven.  
 

• Als de gemeente moet bezuinigen, is elke uitgavepost voor ons 
bespreekbaar. 
 

• Wij willen dat de gemeente kritisch beoordeelt of het mogelijk is 
taken uit te besteden aan de markt of samen met andere 
gemeenten uit te voeren als daarmee voordeel kan worden 
behaald. 
 

• De tarieven voor specifieke diensten door de gemeente, zoals een 
vergunning, paspoort of rijbewijs, zijn wat ons betreft 
kostendekkend: niet meer en niet minder. 
 

• De VVD wil af van het automatisme dat de gemeentelijke 
belastingen jaarlijks stijgen met het inflatiepercentage.  
Ook de gemeente moet de broekriem aanhalen.  

 



 
 
 

 
 

 5. Natuur, milieu, duurzaamheid 
 

“Duurzame Ontwikkeling in het Groen” 
 

Velen van u hebben voor wonen of ondernemen in onze gemeente 
gekozen vanwege het groene karakter, de kwaliteit van de leefomgeving, 
de omringende natuur en de afwisselende landschappen. Wij willen dat 
die kwaliteiten van onze gemeente ook voor toekomstige generaties 
behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt 

 
 
 
 
 
 

 
 

• De gemeente gaat zorgvuldig om met het groen in de 
wijken en straten. Wij willen dat dat zo blijft. Om een 
duurzaam onderhoud van het groen te realiseren, 
worden de inwoners bij het groenbeheer in de wijk 
betrokken. 
 

• Wij maken ons er sterk voor de variatie in landschappen 
en diersoorten in onze gemeente in stand te houden. Dit 
geldt ook voor niet-inheemse bomensoorten die soms al 
eeuwen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het 
landschap.  
 

• Op het gebied van ecologie en milieu moeten we geen 
problemen doorschuiven naar de toekomst. We willen 
daarom het gebruik van duurzame energiebronnen zoals 
aardwarmte en zonne-energie stimuleren. Ook willen we 
dat de gemeente nieuwe vormen van energieopwekking 
mogelijk maakt door snelle vergunningverlening. 
 

• De VVD wil dat de gemeente energiebesparende 
maatregelen, recyclen van (bouw)materialen en het 
gebruik van verantwoorde materialen blijft bevorderen. 
De gemeentelijke organisatie bouwt en werkt duurzaam. 
De VVD juicht dit toe - mits dit economisch verantwoord 
gebeurt. 
 

• Ook een nog verdergaande scheiding bij het inzamelen 
van afval hoort daarbij, als dat aantoonbare voordelen 
voor het milieu heeft.  
 

• Straatverlichting kost heel veel energie en geld. We zijn 
dan ook voor een systeem, waarbij de verlichting niet de 
hele nacht of niet steeds op volle sterkte brandt. 



 
 

6. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting  
 

“Investeren is Vooruitzien” 
 

Voor het gemeentelijke voorzieningenniveau is het wenselijk dat het 
inwonertal zoveel mogelijk op peil blijft. Doordat het aantal mensen per 
woning afneemt, moeten er huizen worden bijgebouwd. Wij willen 
woningbouw realiseren zonder dat het groene karakter, de leefbaarheid, 
de natuurgebieden en de landschappen worden aangetast 

. 
 

o   
 

• Onze gemeente is geen groeigemeente, maar een 
beheergemeente. Dat betekent dat we nieuwe 
bebouwing beperkt, vooral op inbreidingslocaties, 
willen toestaan, waardoor we ook het 
voorzieningenniveau op peil kunnen houden. Als 
lokale ondernemers naar twee nieuw te creëren 
bedrijventerreinen (Maarsbergen en Leersum) 
verhuizen, komen de vrijkomende locaties beschikbaar 
voor woningbouw. 
 

• Binnen de gemeente zijn de Stichtse Lustwarande, de 
landhuizen en kastelen van belangrijke 
cultuurhistorische waarde. We willen die waarde 
behouden en eigenaren van historische eigendommen 
de ruimte bieden hun bezit in stand te houden door 
middel van passende economische activiteiten als 
bijvoorbeeld recreatie, toerisme en zakelijke 
dienstverlening. 
 

• De VVD wil dat de agrariër de ruimte krijgt voor zijn 
bedrijfsvoering en wordt ondersteund in zijn rol als 
beheerder van het landschap. 
 

• We willen de authenticiteit van onze dorpen 
handhaven door in de wijken passende inbreiding toe 
te staan.  
 

• Het is voor sommige groepen mensen moeilijk om aan 
een woning in de gemeente te komen of in hun woning 
te blijven wonen. Wij hanteren daarom voor 
woningbouw de volgende speerpunten: 

o zoveel mogelijk woningen in het segment boven 
sociale woningbouw (om het doorstromen van 
‘scheefwoners’ mogelijk te maken); 

o prioriteit voor ingezetenen en degenen die 
economisch aan de gemeente zijn gebonden;  

o levensloopbestendig bouwen, waardoor 
mensen zo lang mogelijk in hun woning kunnen 
blijven wonen. 



 
 

7. Verkeer en vervoer  
 

“Op Weg naar Morgen” 
 

 
 

 

• Een goede toegankelijkheid van de dorpen voor u en voor onze 
andere inwoners, met welk vervoermiddel dan ook, staat voor de VVD 
voorop. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk via de A12 en de 
N229 om onze dorpen heen worden geleid. Er mogen geen wegen 
meer worden afgesloten. Dat zou het volle hoofdwegennet nog meer 
belasten. 

 
• Een goede manier om de dagelijkse stromen autoverkeer terug te 

dringen is het gebruik van het openbaar vervoer en de (elektrische) 
fiets. Wij vinden dat er goede voorwaarden voor het gebruik van deze 
vervoermiddelen moeten zijn, zoals bijvoorbeeld goede aansluitingen 
van het openbaar vervoer onderling en goede parkeervoorzieningen.  

 
• Wij blijven een groot tegenstander van ‘autootje pesten’. Parkeren in 

de woonkernen en bij winkels blijft wat ons betreft gratis in de 
Utrechtse Heuvelrug. Bij de herinrichting van het station Driebergen-
Zeist moet een goede oplossing komen voor langparkeerders. Wij 
denken aan gratis plaatsen, gecombineerd met door de markt 
aangeboden betaalde parkeergelegenheid. 
 

• We willen bij nieuwbouwwoningen uitgaan van twee parkeerplaatsen 
per huishouden.  
 

• Nieuwbouw kan tot verkeersknelpunten leiden. Bij het oordeel over de 
bouwvergunningsaanvraag moet de oplossing van die knelpunten 
mede betrokken worden.  
 

• Voor veilig verkeer kunnen snelheidsremmende maatregelen nodig 
zijn. Deze maatregelen moeten passen in de omgeving en geen 
onnodige hinder opleveren. De gekozen oplossingen mogen nooit 
hulpdiensten belemmeren. 
 

• Bedrijven trekken verkeer aan en in een aantal gevallen leidt dat tot 
verkeersoverlast. Wij vinden dat de gemeente een actieve rol moet 
spelen, bijvoorbeeld door mee te werken om de 
(verkeers)overlastgevende en niet-centrumgebonden bedrijven uit de 
dorpskernen te laten vertrekken naar bedrijventerreinen of andere 
geschikte locaties.  
 

• Om het gebruik van elektrische auto’s mogelijk te maken, moeten er 
voldoende oplaadpunten komen. De VVD wil dat de gemeente er in 
haar vergunningenbeleid voor zorgt dat exploitanten snel dergelijke 
punten kunnen opzetten. 

 
 

Velen maken gebruik van de gemeentelijke wegen als zij naar hun werk gaan of 
daarvan terugkomen. Wij moeten zorgen voor een goede doorstroommogelijkheid 
van dit dagelijkse woon-werkverkeer. De aanpassingen aan de A12 hebben al 
een aanmerkelijke verbetering gebracht. Een vlotte verkeersafwikkeling op de 
aan- en afvoerwegen moet het gebruik van de A12 en N229 stimuleren. 



 
 
 
8.Sociaal beleid 
 

“Van Aanspraak naar Noodzaak” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bij hulpvragen bepaalt de inwoner samen met de 
gemeente welke hulp echt nodig is. De VVD wil dat de 
gemeente hiervoor haar eigen kaders vaststelt. Als het 
voordelen biedt, koopt de gemeente hulp in samen met 
anderen.  
 

• AWBZ 
 
o De VVD wil een gemeente waarin ieder zich zoveel 

mogelijk zelf kan redden, zelfstandig kan blijven en 
waarbij we uitgaan van onze eigen kracht. Als dat 
niet (meer) kan, zal de gemeente moeten zorgen 
voor ondersteuning, indien nodig met behulp van 
technische voorzieningen in de woningen 
(domotica). 
 

o Inwoners moeten weten waar informatie op gebied 
van maatschappelijke ondersteuning te krijgen is. 
Er mag geen sprake zijn van bureaucratie. 
 

o Soms zijn meer zorgverleners betrokken bij één 
gezin. We willen dat die elkaar versterken in plaats 
van langs elkaar heen werken, dus: één gezin, één 
plan, één coördinator.  
 

o De VVD wil ruimte voor particulier initiatief om 
woonruimte te creëren voor mensen die als gevolg 
van de wijzigingen in de AWBZ niet meer naar 
verzorgingshuizen kunnen. 
 

o In een bestemmingsplan moet ruimte zijn voor het 
bieden van zorg in en nabij de woning, zoals 
kangoeroewoningen (het creëren van een aparte 
wooneenheid bij of in een woning in het kader van 
mantelzorg). 
 

 

In de komende periode worden taken van Rijk en Provincie 
overgedragen aan de gemeente. Het gaat om taken op het gebied van 
de AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdzorg. De bedoeling is dat de 
gemeenten deze taken efficiënter en dus goedkoper kunnen uitvoeren. 
Deze besparingen zijn alleen te realiseren door deze taken anders te 
organiseren en door een grotere maatschappelijke betrokkenheid en 
inzet van ons allen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participatiewet 
 
o De VVD gaat ervan uit dat mensen gelukkiger zijn als ze 

een doel hebben in hun leven, deelnemen aan de 
samenleving en mensen kunnen ontmoeten. Wij willen 
stimuleren dat werkgevers mensen, speciaal jongeren, 
met een geringe kans op de arbeidsmarkt bij hen 
werkervaring laten opdoen.  
 

o Uitkeringen moeten zo kort duren als nodig is; zij moeten 
erop gericht zijn dat mensen – indien mogelijk - weer 
voor zichzelf gaan zorgen. 
 

• Jeugdzorg 
 
o De VVD vindt dat primair de ouders verantwoordelijk zijn 

voor de opvoeding van kinderen; soms hebben zij 
daarbij ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin.  
 

o De VVD vindt het voorkomen van en vroegtijdig ingrijpen 
bij problemen heel belangrijk. Signalen als spijbelen of 
het veroorzaken van overlast moeten tijdig worden 
herkend. Voor alle instanties die met jeugd te maken 
hebben is daarbij een belangrijke signalerende taak 
aanwezig. Zij dienen intensief samen te werken bij de 
oplossing van problemen. Vooral de jongerenwerkers in 
de gemeente kunnen een belangrijke rol vervullen, onder 
andere op het gebied van preventie. 
 

• Gezondheidszorg 
 
o Zorg moet goed bereikbaar zijn. De VVD vindt daarom 

dat eerstelijnsgezondheidszorg kleinschalig en in uw 
buurt moet worden ingericht bijvoorbeeld door het 
vormen van groepspraktijken waarin artsen, 
fysiotherapeuten, psychologen enzovoorts 
samenwerken. 
 

• Vrijwilligers 
 
o Zorg-, welzijns- en culturele organisaties, maar ook 

sportverenigingen en de brandweer zijn sterk afhankelijk 
van vrijwilligers. De VVD wil dat de gemeente, waar het 
binnen haar mogelijkheden ligt, goede voorwaarden voor 
vrijwilligerswerk biedt.  

 



 
 

 
 

9. Kunst en cultuur 
 

“Verbinden geeft Inspiratie” 

 
 
 
 

 

• Culturele instellingen hebben een rol 
bij het bevorderen van de 
leefbaarheid en het behoud van ons 
cultuurhistorische erfgoed.  
 

• Het is voor die instellingen echter 
vaak lastig om zelf aan voldoende 
geld te komen, waardoor zij een 
beroep moeten doen op subsidies of 
moeten stoppen. De VVD wil dat de 
gemeente die instellingen 
ondersteunt in het zoeken naar 
creatieve oplossingen. 
 

• De VVD is voorstander van het 
behoud en mogelijk passend gebruik 
van ons culturele erfgoed. Dit maakt 
dat u als inwoner trots kunt zijn op uw 
buurt, dorp en gemeente en geeft uw 
woonomgeving een eigen gezicht. 
 

• Ruimtes van culturele instellingen 
kunnen soms efficiënter worden 
benut, bijvoorbeeld door gebruik voor 
meerdere doelen. Zo zouden in de 
bibliotheek mogelijk flexplekken 
kunnen worden gemaakt en zouden 
WMO-servicepunten er een plek 
kunnen vinden.  

 

Kunst en cultuur hebben een belangrijke rol in de leefbaarheid van de 
kernen; zij geven de kernen sfeer en kleur. De VVD hecht daarom aan 
ruimte voor kunst en cultuur en behoud van ons culturele erfgoed. 



 
 
 
 
 

10.  Onderwijs 
 

“Kennis geeft Vrijheid en Verantwoordelijkheid” 
 

Onderwijs is de basis voor ieder mens om zich te kunnen ontplooien en 
een zelfstandige toekomst op te bouwen. Goed onderwijs voor iedereen 
leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en 
daarmee tot een verminderd beroep op sociale voorzieningen. 

 

• Schoolgebouwen moeten voldoen aan de vraag van het huidige 
onderwijs. Wij accepteren geen leegstand van schoollokalen. Om die 
reden zijn wij voorstander van het brede-schoolconcept, waarbij 
meerdere activiteiten voor opgroeiende kinderen in de lokalen 
kunnen plaatsvinden. Ook meerdere scholen onder één dak vinden 
we een goede oplossing om leegstand te voorkomen. 
 

• Ontwikkelingsachterstanden belemmeren een volwaardige deelname 
aan de maatschappij, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Wij 
verwachten van de gemeente dat deze de vroeg- en voorschoolse 
educatie en de samenwerking met kinderdagverblijven en het 
primaire onderwijs stimuleert.  
 

• Volwassenen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven, schamen 
zich hier voor en houden dit probleem vaak verborgen. De VVD wil 
dat de gemeente zich voortvarend voor de oplossing van dit 
‘verborgen’ probleem inzet. 
 

• De VVD wil dat onmiddellijk hard en consequent wordt opgetreden 
tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. 
Leerlingen mogen niet zonder een geldige startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt de school verlaten.  
 

• De VVD vindt het gewenst dat de gemeente bijdraagt in de 
vervoerskosten van een kind dat speciaal onderwijs volgt. Deze 
vergoeding moet zijn gebaseerd op het vervoer naar de 
dichtstbijzijnde school die aan de eisen voldoet; extra kosten voor 
vervoer naar een verder gelegen school (bijvoorbeeld vanwege een 
keuze voor onderwijs op religieuze grondslag) horen niet voor 
rekening van de gemeente te komen. 
 

• Goed bewegingsonderwijs is erg belangrijk. Wij willen daarom dat uw 
kinderen goed onderwijs op dit gebied krijgen. 
 

• Binnen de gemeente moet de mogelijkheid voor zwemonderwijs  
beschikbaar zijn. Scholen kunnen problemen als huiselijk geweld en  
andere misstanden rond kinderen vroegtijdig signaleren en onderhoude  
daarom nauwe contacten met de gemeente en het Centrum voor Jeugd  
en Gezin. We vinden het ook belangrijk dat jongeren - indien nodig –  
zelf de weg weten te vinden naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 



11. Sport & Bewegen 
 

“Samen Actiever en Gezonder” 
 
 

.  
 
 
 

 

• De integratie van sport, jeugdbeleid en onderwijs is van het grootste 
belang voor de ontwikkeling van jongeren. Wij willen dat de gemeente 
jeugdsport actief stimuleert. 
 

• Al onze kinderen moeten wat ons betreft aan sport kunnen deelnemen: 
de gemeente hoort gezinnen die daarvoor geen geld hebben hierbij te 
ondersteunen. 
 

• Wij vinden dat de gemeente levensvatbare sportverenigingen moet 
(blijven) ondersteunen bij het realiseren en beheren van de benodigde 
accommodatie. Leden moeten een redelijke bijdrage betalen. 
 

• Door de sportverenigingen te ondersteunen kan de gemeente ervoor 
zorgen dat sport en sportverenigingen ook voor mensen met een 
beperking toegankelijk zijn. 
 

• Verenigingen moeten – binnen de wettelijke grenzen - hun gebouwen vrij 
kunnen exploiteren. Wij vinden het redelijk dat clubleden zelf de handen 
uit de mouwen steken om de sportaccommodatie te onderhouden en te 
beheren. Daardoor kan ook hun contributie lager blijven. 
 

• Wij vinden het wenselijk dat de openbare ruimte, waar mogelijk inclusief 
schoolpleinen, zo effectief mogelijk wordt benut voor sport, spel en 
bewegen. 
 

• In de gemeente moet minimaal één zwembad blijven bestaan voor 
zwemonderwijs en recreatie. 

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl; het activeert mensen. 
Door te sporten ontplooien mensen zich en komen ze in aanraking met 
normen en waarden, met fair play. Ze leren incasseren, doorzetten en 
samenwerken en ze leren het beste uit zichzelf te halen 



12. Eerlijk, betrokken en doelmatig bestuur 
 

“Zichtbaar, Bereikbaar, Aanspreekbaar” 
 
 
 

 
 Vertrouwen is de basis van een goede relatie tussen de gemeente en 

haar inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers hebben 
vertrouwen in de gemeente wanneer de gemeente goed werk levert, hun 
belangen goed afweegt, hen betrekt bij belangrijke beslissingen rond hun 
straat, buurt of dorp, consequent handelt, zich verantwoordt voor 
genomen beslissingen en ieder goed informeert.  

 
 

 
 

• U moet erop kunnen rekenen dat de leden van de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders (het college) integer zijn, open kaart spelen en 
helder verantwoording afleggen voor hun keuzes.  
 

• Alleen de gemeenteraad en het college hebben volgens de 
wet de bevoegdheid om namens de gemeente beslissingen 
te nemen. De VVD vindt dat de gemeente bij de 
besluitvorming ervaring en deskundigheid van de inwoners 
dient te gebruiken. Daarom is het volgens de VVD goed om 
betrokken inwoners vroeg bij het maken en uitwerken van 
plannen te betrekken. 
 

• Wij vinden het belangrijk dat de gemeente u tijdig, 
persoonlijk en via de website informeert over allerlei 
ontwikkelingen rond gemeentelijke plannen in uw buurt. 
 

• Wij willen een gemeentebestuur dat oog heeft voor 
langetermijnontwikkelingen, dus verder kijkt dan de eigen 
zittingsperiode en rekening houdt met nieuwe taken, 
mogelijke samenwerkingsverbanden, enzovoorts. 
 

• De gemeente moet beschikken over een gemotiveerde, 
integere, deskundige en flexibele ambtelijke organisatie. De 
ambtelijke organisatie moet voldoende zijn (en niet groter 
dan dat) om de gemeentelijke taken uit te voeren. Alleen als 
de dienstverlening door een tijdelijk tekort aan menskracht 
of specifieke kennis gevaar loopt, kunnen tijdelijk externe 
medewerkers worden ingehuurd.  
 

• De gemeente stelt wat ons betreft zo min mogelijk regels; 
maar de regels die er zijn moeten serieus worden 
gehandhaafd. De gemeente voegt geen eigen regels toe 
aan de Europese en landelijke regels. 



 
 
Dorpspunten  
 

.Amerongen 
Op het gebied van de gemeentewerf kunnen uitsluitend woningen worden 
gebouwd. De woningen dienen te voldoen aan de voorwaarden van Beschermd 
Dorpsgezicht. 
Eventuele nieuwbouw of verbouw in het oude dorp moet voldoen aan de 
voorwaarden van Beschermd Dorpsgezicht. 
Bij het gereed komen van het Allemanswaard-project moet de verkeersafwikkeling 
verbeterd worden op de Koenestraat en de daarop uitkomende wegen. 
Herinrichting is daarvoor noodzakelijk. 
Om de culturele uitstraling en aantrekkingskracht van Amerongen te versterken, 
moet winkelopening in het oude dorp op zondag mogelijk blijven. Deze opening is 
in samenhang met de opening van Kasteel Amerongen en richt zich op toerisme 
en recreatie, zoals galeries en ateliers. 
De VVD wil geen vergunningenstelsel voor parkeren in het oude dorp. Er dienen 
wel regelingen getroffen te worden om bij evenementen te kunnen parkeren bij de 
groene entrees. 
Zwaarder vrachtverkeer naar de pont dient geweerd te worden. 
Herstructurering en renovatie van het Amerongse bedrijventerrein dienen verder te 
worden uitgevoerd. 
De leefbaarheid van het oude dorp verdient aandacht bij ingebruikname van 
Allemanswaard.  
De structuur van het Hof dient niet te worden aangetast. De kerk mag dus ook niet 
worden verbonden met een ander pand. Dat zou ten koste gaan van het fraaie 
beeld van het Hof.  
Bij eventuele herstructurering van de Laan dienen de huidige functies en de 
parkeercapaciteit behouden te blijven. 

Doorn 
De panden aan de Dorpsstraat dienen te worden opgeknapt. Dan kunnen het 
Cultuurhuis/Gemeentekantoor, het Albert Heijn-gebied en de poort naar Huis 
Doorn (via het Keizerslaantje) één geheel gaan vormen. 
De gemeente moet meer druk uitoefenen om bebouwing op de Kaapse Hof te 
realiseren. Dit woongebied moet via de parkeerplaats achter de C1000 betrokken 
worden bij het centrum. 
De bos- en parkpercelen bij de Vincent van Goghlaan, het Ludenbos, de 
Keizersweide, het Postpark en het IJskelderbos moeten behouden blijven en dus 
niet worden bebouwd. 
Het is niet wenselijk dat toename van de bebouwingsdichtheid in de wijken buiten 
het centrum het groene karakter van deze wijken aantast.  
Er dient aandacht te blijven voor een centrale huisartsenpost.  
Er dient snel beleid te worden gemaakt voor de toekomst van de Marinierskazerne. 
Een combinatie van de dorpse sfeer van Doorn en de aansluiting op de 
natuurwaarden staat daarbij centraal. Er zijn mogelijkheden voor sport, voor 
kleinschalige bebouwing voor wonen en/of economische activiteiten en voor 
natuurgebieden. Eventueel gebruik van de huidige voorzieningen dient daarbij 
betrokken te worden.  

 
  

Vele onderdelen van het gemeentelijke beleid zijn op alle dorpen van de gemeente 
van toepassing. Er is ook een aantal punten dat alleen op één dorp betrekking 
heeft: de dorps-punten. De opvatting van de VVD over die dorpspunten treft u 
hieronder aan: 
 



 

 

 
\\ 

Driebergen-Rijsenburg 
 

De Traay dient een levendig winkelcentrum te blijven. De VVD wil nader 
bekijken welke factoren nodig zijn om dit te bereiken. Kansen voor een centrum 
dienen opnieuw bekeken te worden. Door de toename van afgesloten wegen 
ontstaat er een ontsluitingsprobleem. 

De Hoofdstraat moet worden heringericht vanwege de drukke en hier en 
daar gevaarlijke verkeerssituaties. Daarbij dient rekening te worden gehouden met 
verkeerstoename als gevolg van de nieuwe bebouwing op de Lange Dreef. Naast 
een betere doorstroming is vooral vergroting van de veiligheid (fietsers!) van groot 
belang. 

De ondertunneling van het spoor dient de hoogste prioriteit te krijgen ten 
behoeve van de doorstroming. De gemeente moet de vinger aan de pols houden 
om het verkeer tijdens de aanleg van de tunnel zo goed mogelijk te laten 
doorstromen. 

De bereikbaarheid van het station dient sterk te worden verbeterd door de 
openbare parkeermogelijkheden uit te breiden met 800 parkeerplaatsen. Voordat 
de definitieve opzet wordt gerealiseerd, dient er ook een tijdelijke oplossing te 
komen. 

De herinrichting van het gebied tussen het spoor en de A12 heeft als 
uitgangspunt ‘de poort naar de Heuvelrug’. Naast kantoren bij het station staat 
daarbij een natuur- en landelijke uitstraling centraal. De aanpassing moet voldoen 
aan de voorwaarden van de Stichtse Lustwarande. Tegelijkertijd dient uitbreiding 
van de Landelijke Eenheid Korps Nationale Politie (voorheen KLPD) gefaciliteerd 
te worden. Ook verschillende bedrijven en sport, gevestigd in dit gebied, hebben 
wensen. 

Op de plek van de voormalige gemeentewerf en het voormalige 
woonwagenkamp aan de Sportlaan moet woningbouw komen die zorgt voor een 
natuurlijke overgang van dorp naar natuur. 

Op de plek van het gemeentehuis dienen woningen en/of kantoren te 
komen, waarvan de uitstraling past in de Stichtse Lustwarande. 

Het is niet wenselijk dat toename van de bebouwingsdichtheid in de wijken 
buiten het centrum het groene karakter in deze wijken aantast.  

 

Leersum 
 

 
 

Er mag geen doorsteek van het verkeer van Leersum naar Wijk bij 
Duurstede komen bij de Langbroekerwetering: geen doortrekking van de N226 
dus. 

Fase 12 (gebied tussen Kerkweg en Boerenbuurt) dient haar 
landschappelijke waarde als overgangslandschap te behouden en moet daarom 
niet worden volgebouwd. 

De VVD staat positief tegenover mogelijke uitbreiding van het winkelgebied. 
De openbaar vervoervoorzieningen naar de stations van Maarn en 

Amersfoort moeten worden verbeterd. 
Het Bosbad dient voor Leersum behouden te blijven.  
De provincie moet voortvarend handelen voor een betere doorstroming van 

de rotonde bij de Maarsebergse weg. 
De uitplaatsing van bedrijven, gelegen aan onder andere de Rijksstraatweg, 

naar het bedrijventerrein Leersum en/of Maarsbergen, dient voortvarend te worden 
uitgevoerd. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maarn 
 
 

Maarsbergen 
 
 

Overberg 
 

Er is behoefte aan specifieke bouw van seniorenwoningen in Overberg. Ook een 
kinderdagverblijf zou welkom zijn. Uitbreiding zou het beste passen ten noorden 
van de kerk, zodat er een dorpskern ontstaat. 
De VVD zal plannen hiervoor ondersteunen. 
De gemeente dient te regelen, dat strooien in de wintermaanden vroeger plaats 
vindt dan in de andere dorpen. 
Het hek langs het spoor moet in de kern van Overberg verder van de Haarweg 
worden geplaatst. 

 

De VVD ondersteunt pogingen om de landschappelijke verbetering van het gebied 
ten zuiden van de Nieuwe Steeg te realiseren. 
Bij de bouw van sociale woningen aan de Bijenkorf moeten toenemende 
parkeerproblemen worden voorkomen. Op Tamarinde dienen uitsluitend 
vrijesectorwoningen te worden gebouwd, waarbij aandacht dient te zijn voor de 
overgang van dorp naar natuur. 

De VVD zal de druk om het centrumplan uit te voeren, in wat voor vorm dan ook, 
verder opvoeren. Mogelijk zijn daarvoor formele middelen nodig, zoals een 
onteigeningsprocedure, indien de huidige pogingen niet tot resultaten leiden. 
Bij het verplaatsen en integreren van de Brandweerkazerne aan de Tuindorpweg 
komt ruimte voor woningbouw vrij aan de Jacob van Wassenaarlaan. 
Het gebied ten oosten van de Planetenbaan blijft landelijk gebied. 
De VVD ondersteunt de ontwikkeling van een Brede School bij de Twee Marken. 
Op het Buntplein wordt woningbouw gerealiseerd, die passend en acceptabel is 
voor de directe omgeving. 
Ten behoeve van de leefbaarheid van Maarn ondersteunt de VVD pogingen om de 
toekomst van de Twee Marken zeker te stellen. 
Op het bedrijventerrein aan de Maarnse Grindweg, dat enigszins aan het 
verpauperen is, moeten woningen komen, die passen in de omgeving. 

Bij het realiseren van het bedrijventerrein op de camping Maarsbergen mogen 
volgens de VVD geen woningen komen in gebieden, die nu als landelijk of natuur 
zijn bestemd. Eventuele agrarische bouwvlakken mogen hier wel voor worden 
gebruikt, evenals het bedrijventerrein zélf. De realisatie van het bedrijventerrein is 
belangrijk, maar de landschaps- en natuurwaarden ten noorden van de Haarweg 
mogen niet worden aangetast. 
De ondertunneling van het spoor moet doorgetrokken worden tot voorbij het 
kruispunt Tuindorpweg/Woudenbergseweg om het dorpse karakter terug te geven 
aan Maarsbergen. 
De VVD wil dat het hotel op het terrein van Nuysenborgh nu eindelijk gerealiseerd 
wordt, waardoor tevens het Rijksmonument kan worden gerestaureerd. 

Voor meer informatie: info@vvd-uh.nl 
Zie ook onze website: www.vvdheuvelrug.nl 

Op twitter: @vvduh en @vvduh_gr14 
Op facebook: www.facebook.com/vvdheuvelrug 

Met onze grote dank aan iedereen die zo enthousiast heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit verkiezingsprogramma! 

 

mailto:info@vvd-uh.nl
http://www.vvdheuvelrug.nl/
http://www.facebook.com/vvdheuvelrug

	VVD-0--front
	VVD-0-GR2014 Missie-Visie2pag
	VVD-0-GR2014-binnenblad
	VVD-1-Dienstverlening
	1. Dienstverlening
	“Doen wat Nodig is”

	VVD-2-Lokaal ondernemersklimaat
	VVD-3-Veiligheid
	VVD-4-Gezond gemeentelijk financieel beleid
	VVD-5-Natuur1
	VVD-6-Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
	VVD-7-Verkeer en vervoer
	VVD-8-Sociaal Beleid-2-pag
	VVD-9-Kunst-cultuur
	VVD-10-Onderwijs
	VVD-11-Sport en Bewegen
	VVD-12-Eerlijk betrokken doelmatig bestuur
	VVD-Dorpspunten1 en 2 van 3
	Dorpspunten
	Doorn
	\\
	Driebergen-Rijsenburg
	Leersum


	VVD-Dorpspunten3
	Maarn
	Maarsbergen
	Overberg


