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Het CDA en haar inspiratie

Onze uitgangspunten
Het CDA staat voor haar vier uitgangspunten: gerechtigheid, gespreide verant-
woordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze punten inspireren ons en 
staan centraal in de keuzes die wij maken. Vanuit onze christelijke waarden en 
tradities vormen zij de bron van onze standpunten. 

Het CDA in Barneveld is een brede volkspartij voor veel verschillende mensen. 
Wat ons bindt, is de Bijbel als inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen 
voor hedendaagse vraagstukken. Het CDA werkt vanuit een christelijk mens-
beeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een 
ander leeft. Daar past geen anonimiteit bij en geen gemeente die alles voor 
ons regelt. Wij kiezen voor de kracht van de samenleving. Wij geloven in het 
oplossend vermogen van mensen en organisaties. 

Solidariteit laat zien dat wij als mensen een boodschap hebben aan elkaar, dat 
sterken opkomen voor zwakkeren en dat de maatschappij sociale garanties 
biedt. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente rekent op de 
verantwoordelijkheid van mensen en organisaties en hen helpt deze verant-
woordelijkheid in te vullen. De toekomst gaat over rentmeesterschap. Nu de 
samenleving in al haar vormen snel verandert, moet meer dan ooit zorgvuldig 
omgegaan worden met onder andere het milieu, het klimaat, de relaties (sociale 
verbanden) en de financiën. 
 Het CDA wil hier de komende jaren op inzetten door aan deze sociale verban-
den te bouwen. We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, 
zoals criminaliteit, drugs en overmatig alcoholgebruik, maar ook tegen vereen-
zaming van ouderen en uitsluiting van groepen die niet mee kunnen komen. 

Visie op de gemeente Barneveld
De komende raadsperiode zal beïnvloed worden door de economische crisis, 
waarin niet alleen ons land, maar geheel Europa en andere grote delen van de 
wereld verkeren. Dat vraagt veel van de bestuurders van onze gemeente, maar 
ook van onze inwoners. Ook al was de gemeente al bezig met stevige bezui-
nigingen, het ziet er naar uit dat deze ook in de komende jaren onvermijdelijk 
zullen blijven, niet alleen vanwege de economische crisis, maar ook als gevolg 
van de overheveling van taken. 

Ook de gemeente Barneveld krijgt te maken met de overheveling van taken 
vanuit Rijk en provincie, zoals de begeleiding van zwakkeren op de arbeids-
markt, zorg voor met name ouderen en de jeugdzorg. Echter wel met een flinke 
bezuinigingstaakstelling; de budgetten zullen niet toereikend zijn om de huidige 
voorzieningen in stand te houden. De effecten zullen dan ook fors zijn. Er zullen 
moeilijke besluiten moeten worden genomen, met onplezierige gevolgen voor 
de burgers. Er is daarom behoefte aan creatief denken. Belangrijk is dat ook 
nagedacht wordt of bestaande taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd. In 
dit nieuwe krachtenveld zal het CDA zoeken naar een rechtvaardige verdeling 
van de gevolgen. 

Onze maatschappij verkeert op vele fronten in een omslag. En dit niet alleen 
vanwege de economische crisis. Er zijn in vele bedrijfstakken structuurwijzigingen 
aan de orde. Deze laten ook het Barneveldse bedrijfsleven niet ongemoeid. We 
noemen er enkele: 

1. De vergaande terugloop van het aantal bedrijven in de agrarische 
sector en tegelijkertijd ook de schaalvergroting die nodig is voor de 
resterende bedrijven om te kunnen overleven. 
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 toekomst toe garanties zal kunnen geven. De verantwoordelijkheid voor een 
goede toekomst ligt immers bij allen die in onze samenleving participeren. Het 
CDA streeft naar een goed samenspel met wederzijds respect voor elkaars 
positie. De rol van de gemeentelijke overheid is, zoals gezegd, vooral facilite-
rend; zij is verantwoordelijk voor een evenwichtige afweging van de belangen 
van alle partijen in het maatschappelijke krachtenveld. 

De groei van de gemeente Barneveld
Sinds 2008 is er in ons land een rem gekomen op de groei. Zo is de woning-
markt nagenoeg ingestort. In onze gemeente zien we echter dat de afzet van 
woningen ten opzichte van andere regio’s in Nederland nog vrij goed loopt. Dat 
is deels te danken aan de demografische samenstelling van de gemeente. Dat 
is ook te danken aan de gunstige ligging van de gemeente in het centrum van 
het land, met een goede infrastructuur. Het is ook te danken aan onze hard-
werkende en spaarzame bevolking, terwijl ook het door de gemeente gevoerde 
beleid - met een accent op de ontwikkeling van passende woningbouw – 
genoemd kan worden. 

Door de gemeente Barneveld is een visie ontwikkeld waarbij er van wordt 
uitgegaan dat de gemeente in 2030 circa 70.000 inwoners zal hebben. Het 
CDA wil in de komende raadsperiode bezien of dit scenario nog realistisch is. 

Verder heeft de gemeente Barneveld een stevige voorraad grond voor 
bouwlocaties. Hoewel de neiging bestaat om vooral oog te hebben voor de 
financiële lasten die hieraan zijn verbonden, hecht het CDA eraan om ook 
de voordelen op de iets langere termijn te benadrukken: de grote grondvoor-
raad zal op termijn van grote waarde blijken voor een goede sturing op het 
woningbouwprogramma.

2. De digitalisering van veel communicatie- en bedrijfsprocessen 
die een totaal andere werkelijkheid tot gevolg heeft in bijna 
alle sectoren. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële 
dienstverlening waar zich een sterke terugloop van het aantal 
arbeidsplaatsen en ook van het aantal servicepunten voltrekt. 

3. Binnen de detailhandel zullen ander vormen van distributie en 
aanbod ontstaan.

4. De bouw staat al langer onder druk en het is voor veel 
bouwbedrijven moeilijk om te overleven. Toch zullen ook deze 
bedrijven in de nabije toekomst nodig zijn en blijven. 

5. In de brede zorgsector is een zoektocht gaande naar de juiste 
structuren om passende zorg aan mensen te kunnen (blijven) 
verstrekken. In de actuele context met een terugtredende 
overheid zal deze zorg nog dichter bij mensen moeten 
worden georganiseerd en tegelijkertijd ook meer tot de eigen 
verantwoordelijkheid van individuele burgers gaan behoren. 

Het is niet moeilijk om deze lijst verder aan te vullen. Er zijn diverse verande-
ringen aan de orde die vanuit onze gemeente bezien een autonoom karakter 
hebben: het zijn veranderingen waar de gemeente niet direct invloed op heeft. 
Deze veranderingen hebben echter wel tot gevolg dat er veel verandert voor 
onze lokale bedrijven. 

De gemeente Barneveld zoekt in de visie van het CDA samen met burgers, 
relevante maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen naar 
mogelijkheden om transities zo goed mogelijk te faciliteren en, waar moge-
lijk, belemmeringen weg te nemen zodat alle delen van onze Barneveldse 
samenleving zich toekomstgericht kunnen ontplooien. Dit vanuit de opvatting 
dat de overheid alleen niet de welvaart bepaalt en niet voor een ieder naar de 
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Vijf bewegingen
De huidige situatie vraagt om nieuw beleid. Vanuit het gedachtegoed van 
het CDA en onze visie op de Barneveldse ontwikkelingen, willen wij voor de 
komende raadsperiode vijf bewegingen in gang brengen: 

1. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving
2. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden
3. Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen
4. Van polarisatie naar participatie: samenbrengen van mensen via 

werk, school en organisaties
5. Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit 

te drukken



Van vrijblijvend naar betrokken



7 Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

 leefomgeving. Het is juist nu de politieke uitdaging de vitaliteit in de samen-
leving aan te boren en te benutten. Daarmee willen wij de beweging in gang 
zetten van vrijblijvendheid naar betrokkenheid. De verantwoordelijkheid elkaar 
aan te spreken, vormt een belangrijke basis voor sociale veiligheid.

Daarom wil het CDA Barneveld:
• bewoners meer betrekken bij de inrichting en het onderhoud van 

hun leefomgeving, zoals speelruimtes en het onderhoud van 
openbaar groen; 

• dat de gemeente in samenwerking met wijkbewoners inzet op vol-
doende en veilige speelplekken conform het reeds vastgestelde beleid; 

• van bewoners een actieve bijdrage rondom (sociale) veiligheid 
vragen om zo gericht te kunnen werken aan een groter 
veiligheidsgevoel en een betere leefbaarheid; 

• dat zowel bestuurders als ambtenaren inwoners actief opzoeken 
en dat zij, mogelijkheden creëren om hen te en betrekken in het 
besluitvormingsproces en initiatieven vanuit de samenleving 
positief benaderen; en 

• meer inzetten op buurtpreventie in samenwerking met de politie en 
bewoners, met daarbij extra aandacht voor oudere inwoners; en 

• de gemeente vormen van maatschappelijke stage stimuleert.

Lokale cultuur
Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan 
de identiteit van onze gemeente. Bewaren wat waardevol is, is een gezamen-
lijke opdracht, waarbij wat het CDA betreft cultuur veel meer omvat dan alleen 
zaken die voor subsidie in aanmerking komen. 

1. Van vrijblijvend naar betrokken

Mensen maken hun leefomgeving
Dat ieder mens ergens bij mag horen blijft het uitgangspunt van christendemo-
cratische politiek. In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar 
zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin zo 
veel mogelijk mensen zich thuis voelen en waar mogelijk ook zelf hun persoon-
lijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente die mensen ruimte geeft en 
uitdaagt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt 
ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende 
gemeente en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. 
Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun 
leefomgeving. 

Naar een ondersteunende lokale overheid
De gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prio-
riteiten van de mensen. De gemeente volstaat niet met te zeggen wat volgens 
de regels kan of niet kan, maar kijkt samen met de burger hoe een waardevol 
initiatief binnen de regels wel gerealiseerd kan worden. In een betrokken samen-
leving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen en vraagstukken 
aan te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouw-
baar zijn en ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Ook als daarvoor eigen 
regels aangepast of opnieuw op hun waarde beoordeeld moeten worden. Dat 
vraagt van de politiek om positief te staan tegenover nieuwe initiatieven, en het 
vraagt ook dat zij inwoners actief uitnodigt om mee te denken en mee te doen.

Samenlevingsgericht werken
Het CDA wil meer gebruik maken van de denkkracht van inwoners, en 
de bereidheid van velen om een inspanning te leveren voor een betere 
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• dat de burger de keuze behoudt hoe hij of zij contact met de 
gemeente wil: via internet, per telefoon of in een persoonlijk 
contact; 

• dat digitale informatie en de gemeentelijke dienstverlening goed 
toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking; en 

• dat de gemeenteraadsvergaderingen thuis (“livestream”) kunnen 
worden gevolgd,  zodat inwoners goed op de hoogte blijven 
van de werking van de lokale politiek en de keuzes die worden 
gemaakt.

Bestuurlijke schaal en betrokken burgers
Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. Het 
CDA vindt grootschaligheid dan ook niet de oplossing voor de vragen die nu 
op de gemeente afkomen. Wij zijn voor een bestuur dat korte lijnen heeft met 
inwoners. Dat is volgens het CDA ook van groot belang bij samenwerking met 
andere gemeenten. Ook onze gemeente krijgt steeds meer taken te vervullen. 
Wij kiezen voor samenwerking met andere gemeenten als dit meerwaarde 
heeft voor Barneveld bijvoorbeeld doordat taken efficiënter uitgevoerd kunnen 
worden (bijvoorbeeld Jeugdzorg, opdrachten met betrekking tot de arbeids-
markt). Samenwerking is een goede optie om de kwaliteit te verbeteren en de 
kosten te beheersen. 

De gemeenteraad heeft een eigen verantwoordelijkheid in het formuleren 
van kaders voor beleid en budgetten. Politieke discussie en besluitvorming 
dienen in openheid en via overleg en informatie met burgers te geschieden. 
Het College van B enW is gebonden aan de kaders die de raad voor het beleid 
vaststelt. De CDA-fractie handelt in die geest en maakt haar keuzes zonder 
politieke beïnvloeding door het college. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• dat kunst in openbare ruimte en in civiele werken wordt 

gestimuleerd, waar mogelijk in samenwerking met het 
bedrijfsleven; 

• dat de gemeente het cultuurhistorisch erfgoed van de lokale 
gemeenschap beschermt;

• dat cultuureducatie via scholen onderdeel is van het culturele 
beleid; 

• dat resterend fraai dorpsgezicht wordt bewaard en waar mogelijk 
wordt hersteld; 

• dat de gemeente investeert in het bewaren en onderhouden van 
monumenten; en

• museum Nairac inzetten om netwerken te bouwen die mensen bij 
elkaar brengen rond cultuur en historie.

Dienstverlenend werken
Het CDA wil een gemeentelijke organisatie die denkt en werkt vanuit de burger. 
Door een oplossingsgerichte werkwijze zijn mogelijkheden snel duidelijk en 
kunnen termijnen strakker nagekomen worden en onnodige procedures worden 
voorkomen. De dienstverlening en informatievoorziening moeten snel en mak-
kelijk toegankelijk zijn.

Daarom wil het CDA Barneveld:
• klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners, zoals door de 

aanpassing van de openingstijden van het gemeentehuis aan de 
werktijden van inwoners,het werken op afspraak en het bezoeken 
van ouderen die niet naar de balie kunnen komen; 

• dat zorg gedragen wordt voor een vlotte beantwoording van 
eerstelijnsvragen; 
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Daarom wil het CDA Barneveld:
• het uitgangspunt hanteren dat samenwerking niet mag leiden 

tot een grootschalige en afstandelijke organisatie (wij streven 
naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de 
gemeenteraad bereikbaar is en geworteld is en/of een verbinding 
heeft met en een afspiegeling vormt van de lokale bevolking); 

• dat bij regionale samenwerking duidelijk wordt aangegeven wat 
de gemeente wil bereiken en wat de meerwaarde is, omdat een 
goede opdracht formulering vooraf en controle achteraf nodig zijn; 

• voorkomen dat samenwerkingsconstructies een belemmering 
vormen voor het toezicht dat door de gemeenteraad op de 
regionale samenwerking moet kunnen worden uitgeoefend; en 

• de regionale samenwerking periodiek evalueren en daarbij de 
mogelijkheid inbouwen om de samenwerking op één of meer 
terreinen te beëindigen. 
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Van grenzen naar ruimte
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deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat 
vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond 
verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat 
betekent echter ook een gemeente die zeer terughoudend is met het maken en 
opleggen van regels.

Daarom wil het CDA Barneveld:
• in de komende raadsperiode onderzoeken welke regels en 

verordeningen concreet kunnen worden versoberd of opgeheven. 

Zuinig op onze ruimte 
De leefbaarheid van onze woonomgeving, ook op langere termijn, moet 
een belangrijk aandachtspunt vormen bij alle nieuwe ontwikkelingen. Dit 
betekent variatie in de samenstelling van wijken en aandacht voor groen en 
voorzieningen. 

Het CDA wil doelmatig omgaan met de beschikbare ruimte. Buiten de reeds 
ingezette ontwikkeling van nieuwe wijken kiezen wij dan ook voor het leidende 
principe ‘inbreiding boven uitbreiding’. Dus in de regel eerst bebouwen van 
terreinen die al worden ingesloten door andere gebouwen, voordat andere 
terreinen - buiten de grenzen van de bebouwde omgeving - worden bebouwd. 
Inbreiden zal echter nooit ten koste mogen gaan van open groene ruimten. Dus 
wel ‘steen voor steen’, maar niet ‘steen voor groen’. Plekken die belangrijk zijn 
voor de groenstructuur of een sociale functie hebben moeten worden behouden. 

Het CDA wil recht doen aan de lokale situatie, waarin de meeste Barnevelders 
een koopwoning nastreven en velen een duidelijk beeld hebben van het type 

2. Van grenzen naar ruimte

Meer ruimte voor gezamenlijke initiatieven
In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties 
én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen aan te pakken. Een grotere 
betrokkenheid creëert een win-winsituatie met toegevoegde waarde voor alle 
partijen. Een grotere betrokkenheid biedt ook de mogelijkheid om regels af te 
schaffen of specifieke regels door algemene regels te vervangen. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• ondernemingen betrekken bij sociale uitdagingen, zoals de 

sponsoring van projecten, voorlichting op scholen, hulp bij het 
voorkomen van schulden of het re-integreren van bijvoorbeeld 
jonggehandicapten of langdurig werklozen; 

• dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de opbrengsten in 
verhouding tot de (handhavings)kosten van belastingen (mocht 
blijken dat de kosten van deze individuele belastingsoorten de 
opbrengsten overtreffen, dan kan afschaffing worden overwogen); 

• de kapvergunning afschaffen voor niet-monumentale bomen, 
terwijl monumentale bomen op een lijst van beschermde bomen 
worden geplaatst; en 

• niet-bedrijfsmatige initiatieven vanuit de samenleving ontheffen 
van leges voor de vergunningen die nodig zijn voor de organisatie 
van evenementen. 

Minder regels en meer mogelijkheden 
Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de gemeente steeds 
meer taken op zich heeft genomen of opgelegd heeft gekregen. En we zien 
dat de overheid steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. We willen 
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• bij nieuwbouw en renovatie nadrukkelijk ruimte creëren voor 
gezamenlijke bouwinitiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van 
Collectief Opdrachtgeverschap; 

• dat er beleid opgesteld wordt waardoor er voldoende ruimte 
geboden wordt om af te wijken van het bestemmingsplan 
ten aanzien van woningaanpassingen om woningen beter 
levensloopbestendig te maken; 

• het vergunningenbeleid versoepelen voor de omzetting van 
kantoorfunctie naar (tijdelijke) bewoning voor leegstaande 
kantoorpanden in of nabij een woonomgeving; 

• investeren in de vergroting van de leefbaarheid van de kleine 
kernen, onder meer via (sociale) woningbouw en het faciliteren 
van detailhandel, die plaatselijk voorzienend is; 

• stimuleren dat er parken en open ruimtes worden gecreëerd waar 
mensen elkaar in woonwijken kunnen ontmoeten; en 

• dat in woonwijken voldoende parkeermogelijkheden 
worden gerealiseerd, met name bij scholen en andere 
gemeenschapsvoorzieningen. 

huis dat zij willen (laten) bouwen. Daarbij hechten bouwers van koopwoningen 
aan een minimum aan regelgeving én maximale ruimte voor eigen initiatief. 
Ook diversiteit in uitvoering dient te worden nagestreefd, teneinde saaiheid 
en eenvormigheid van woonwijken in de vorm van seriebouw te vermijden. 
Tegelijkertijd worden (potentiële) huurders ook in Barneveld vaak met lange 
wachttijden geconfronteerd, terwijl er in onze gemeente diverse kantoorpanden 
leeg staan. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• een grotere diversiteit in woningtypen realiseren, zodat er “voor 

elke beurs” voldoende woningen zijn; 
• bij de ontwikkeling van bouwlocaties de ruimtelijke inpassing 

voorop stellen, zodat voor de bovenkant van de markt kan worden 
gebouwd als dat op een bepaalde locatie vanuit ruimtelijk oogpunt 
het meest passend is (dit onder de voorwaarde dat er op een 
andere locatie invulling kan worden gegeven aan de gewenste 
sociale huurwoningen, waardoor er per saldo recht wordt gedaan 
aan het gemeentelijk bouwprogramma); 

• de toegang tot de woningmarkt voor starters faciliteren, 
bijvoorbeeld via MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom) of 
het aanbieden van de optie om cascowoningen te bouwen en deze 
naar eigen inzicht in te richten; 

• bijzondere aandacht besteden aan de doelgroep met een midden-
inkomen die tussen de wal en het schip dreigt te geraken, onder 
andere door via MGE-koop goede woningen tegen lage lasten aan 
te bieden en door het realiseren van voldoende woningen met een 
huurprijs van tussen de 700 en 850 euro per maand; 
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Van nazorg naar voorzorg
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De gemeente ziet voor vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke taak 
 weggelegd bij de individuele hulpvraag op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn: het tegengaan van vereenzaming, het stimuleren van contacten tussen 
jong en oud en het leveren van zorg dichtbij.
 
Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, stellen 
we de levensloopbenadering centraal. Die benadering gaat uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het 
leven, nu en op latere leeftijd. De gemeente ondersteunt, waar nodig, de zelf-
redzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving 
voor ouderen en mensen met beperkingen.

Daarom wil het CDA Barneveld:
• blijven investeren in voorzieningen die gezond gedrag en bewegen 

stimuleren; ook scholen en sportverenigingen hebben hierin een 
belangrijke rol; 

• ouderen betrekken bij activiteiten gericht op binding en ontmoeting 
tussen generaties; 

• ouderenzorg zoveel mogelijk stimuleren in hun eigen omgeving 
vanuit het gezichtspunt dat zorg zo dicht mogelijk bij huis moet 
worden georganiseerd en hierbij extra aandacht besteden aan 
ouderen met een specifieke zorgbehoefte;

• met het oog op de ouderenzorg, ook in overleg met medische 
deskundigen, zorgen voor preventieve gezondheidsprogramma’s 
voor ouderen; 

• activiteiten en programma’s ondersteunen om de zelfredzaamheid 
van burgers bevorderen; 

3. Van nazorg naar voorzorg

Voorkomen is beter dan genezen
Als er iets mis loopt in een mensenleven, is er in onze samenleving een vang-
net. Op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Met 
de ontwikkeling van de verzorgingsstaat is de nadruk te veel komen te liggen 
op de verantwoordelijkheid van de overheid. Daarin is de balans zoekgeraakt. 
Bovendien blijkt die zorg niet meer betaalbaar te zijn. Op grond van ons uit-
gangspunt ‘gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit’ vinden we dat er een 
grote verantwoordelijkheid ligt bij elke individuele burger en de samenleving 
als geheel. We zullen dus ook op dit vlak weer moeten kijken naar wat mensen 
zelf of met elkaar kunnen doen om het steeds grotere beroep op zorg van de 
overheid terug te dringen. Uiteraard blijft het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om daar waar nodig mensen gericht te ondersteunen. Er moet wel 
een vangnet zijn voor kwetsbare burgers. 

Mensen zijn langer actief in de samenleving en willen dit ook blijven. Blijven 
leren, gezond leven en jezelf ontwikkelen zijn aspecten van het actief deelne-
men aan de samenleving. Het CDA vindt dat de gemeente voorwaarden moet 
scheppen die mensen stimuleren om gezonder te leven en goed voor elkaar 
te zorgen. Daardoor kan het beroep op dure voorzieningen worden beperkt, 
waardoor deze beschikbaar kunnen blijven voor hen die het écht nodig hebben. 

Zorg efficiënt en dichtbij 
Vooral in de zorg is voorkomen beter dan genezen. Dat vraagt om een zo 
gezond mogelijke levensstijl. Daarbij is het belangrijk om te investeren in 
voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en in goede voorlichting gericht 
op het tegengaan van ongezond gedrag. Het vraagt ook om vroegtijdige 
signalering als er iets mis dreigt te gaan met mensen.
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• dat jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, 
jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en open- en kerkelijk 
jongerenwerk voldoende toegerust zijn voor hun preventieve taken 
om te voorkomen dat te veel jongeren aangewezen zijn op de 
jeugdzorg;

• dat de gemeente het totaalaanbod van de instellingen rond de 
jeugdzorg op elkaar afstemt; 

• dat het Centrum voor Jeugd en Gezin zich primair richt op de 
ondersteuning van ouders met concrete opvoedingsvragen maar 
ook de voordeur wordt voor doorverwijzing naar specialistische 
jeugdzorg; en 

• dat de unieke functie van De Glind behouden blijft en daarmee 
ook de kennis en expertise ten aanzien van de gezinsgerichte 
jeugdzorg. 

Ondersteuning voor ouderen
Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. 
Tegelijkertijd blijven ouderen langer gezond en actief en hebben zij gemiddeld 
meer te besteden dan vroeger. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang 
voor de samenleving. De gemeente werkt aan het langer zelfstandig wonen en 
de zelfredzaamheid van ouderen door te investeren in een levensloopbesten-
dige infrastructuur en passende woningen. 
Het CDA wil de komende jaren specifieke aandacht besteden aan ouderen op 
de woningmarkt om te realiseren dat ouderen langer actief in de samenleving 
kunnen participeren en ook langer in de eigen woonkern kunnen blijven wonen.

Daarom wil het CDA Barneveld:
• veel aandacht besteden aan bewegen in de buurt; onder andere 

door de openbare ruimte uitnodigend in te richten voor het maken 

• blijvend aandacht houden voor de positie van de mantelzorgers 
die bijvoorbeeld een zieke partner thuis verplegen; 

• ‘slimme zorg’ stimuleren in de vorm van innovatieve technische 
oplossingen, waardoor mantelzorgers bijvoorbeeld via een website 
het overzicht van alle voorzieningen beter kunnen bewaken; 

• de organisatie en financiering van de jeugdzorg eenvoudiger 
en effectiever opzetten, onder andere via een structurele 
samenwerking tussen zorgverleners en regionale samenwerking, 
zoals binnen de Food Valley gemeenten, zonder dat concessies 
worden gedaan aan de kwaliteit van het zorgaanbod; 

• dat de gemeente de regie neemt bij de noodzakelijke afstemming 
tussen jeugdgezondheidszorg, jeugd-GGZ, jeugdbescherming en 
jeugdzorg; 

• er naar streven de openingstijden van de huisartsenpost in het 
Hulpverleningscentrum te verruimen; en 

• dat voorzieningen zoals de regiotaxi bereikbaar blijven voor 
ouderen die uitsluitend op deze voorzieningen aangewezen zijn.

Goed begin is het halve werk 
De gemeente is al verantwoordelijk voor veel taken ten behoeve van onze jeugd 
(o.a. de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau, de kinderopvang, de 
leerplicht en het jongerenwerk). Daar komt straks de jeugdzorg bij. Het CDA wil 
gemeentelijk jeugdbeleid dat inzet op preventie om problemen later, waar mogelijk, 
te voorkomen, jeugdzorg die efficiënt en goed georganiseerd wordt en goede 
samenwerking met de onderwijsinstellingen op het gebied van passend onderwijs. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• tijdige signalering van kinderen die in een achterstand- of 

probleemsituatie verkeren; 
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Daarom wil het CDA Barneveld:
• goede verlichting en cameratoezicht op risicovolle openbare 

plaatsen;
• onduidelijke en onoverzichtelijke verkeerssituaties voorkomen en 

waar nodig aanpassen; 
• criminaliteit niet alleen bestrijden, maar liever nog voorkomen; 

dit in samenwerking met ouders, scholen en maatschappelijke 
instellingen; 

• waarborging dat bij calamiteiten de politie en andere hulpdiensten 
snel ter plaatse zijn;

• permanente aandacht voor laagdrempelige facilitering van de 
mogelijkheid om snel aangifte te kunnen doen van strafbare feiten; 

• dat de gebiedsgebonden agent (wijkagent) weer duidelijk zichtbaar 
wordt en ook merkbaar aanwezig is in de wijk; en 

• de gemeentelijke toezichthouders (Boa’s) onder meer 
ondersteunend aan de wijkagent inzetten (Boa’s dienen geen 
kerntaken van de politie over te gaan nemen en dienen onder 
aansturing en verantwoordelijkheid van de gemeente te blijven). 

Veiligheid op de weg 
De veiligheid van verkeersdeelnemers wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de wegenstructuur, het zo veel mogelijk scheiden van diverse typen 
weggebruikers en heldere verkeersregels. Daar waar de gemeente invloed kan 
uitoefenen, zal zij handelen ten gunste van de zwakkere verkeersdeelnemers. 

van een wandeling, met routes van verschillende afstanden, die 
duidelijk worden aangegeven gemarkeerd en met voldoende 
bankjes om uit te rusten.; 

• in nieuwe ontwikkelplannen extra aandacht besteden aan het 
bouwen van woningen die voor meerdere doelgroepen geschikt 
zijn; 

• bouwlocaties voor seniorenwoningen spreiden binnen de kernen, 
met dit voorbehoud dat de locaties in de directe nabijheid van 
voorzieningen worden gerealiseerd; 

• de diversiteit aan woningen voor ouderen vergroten, onder andere 
duurdere koopappartementen en grondgebonden woningen in 
zowel het huur- als het koopsegment;

• in het buitengebied voor ouders de mogelijkheden verruimen 
om – na aanpassingen aan de woning - bij hun kinderen in te 
kunnen wonen (met de daaraan verbonden mogelijkheden voor 
mantelzorg); en 

• in grotere kernen, zoals Barneveld en Voorthuizen, de ontwikkeling 
en bouw van (extra) woon zorg-combinaties stimuleren en 
faciliteren.

Onveiligheid voorkomen en bestrijden
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige 
het recht dwangmaatregelen te nemen om daarmee de veiligheid in de samen-
leving te verhogen. Veiligheid is echter wel een zaak van iedereen.
De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoorde-
lijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een veiligheidsbena-
dering die verder gaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om 
de lokale samenleving veiliger te maken. Zo’n benadering biedt ook een goed 
basis om in de toekomst onveiligheid te voorkomen.
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Van polarisatie naar participatie
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Daarom wil het CDA Barneveld:
• het beleid laten leiden door ‘waar iemand mee geholpen is’, in 

plaats van ‘waar iemand recht op heeft’, zodat er zorg op maat 
wordt geleverd en er dikwijls ook kosten kunnen worden bespaard 
(het aanbod blijft zo voor iedereen toegankelijk); 

• dat WMO-consulenten meedenken en bemiddelen bij het vinden 
van de best mogelijke oplossing; de gemeente zorgt voor de 
beschikbaarheid van een voldoende passend en kwalitatief goed 
aanbod; en 

• dat de ondersteuningsvraag van de burger centraal staat bij het 
zoeken naar de kwalitatief beste oplossing binnen de budgettaire 
kaders. Indien mogelijk, willen wij dat de burger die ondersteuning 
kan kiezen, die het beste bij hem/haar past; en 

• gezamenlijke inkoop van middelen stimuleren. 

Welzijn van mensen 
Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen 
belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. We staan voor 
een samenleving, waarin iedereen erbij hoort. Zo’n samenleving kan niet 
eenzijdig door de gemeentelijke overheid worden gecreëerd. Iedereen die deel 
uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin en de 
directe woonomgeving. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en 
in het uitgaansleven is inclusief denken en niemand buiten sluiten belangrijk.

Het CDA wil initiatieven ondersteunen die een samenleving waarin niemand 
wordt uigesloten dichterbij brengen. Het CDA vindt mede ook om deze reden 
het verenigingswerk, het kerkenwerk en het welzijnswerk van erg groot belang.

4. Van polarisatie naar participatie

Iedereen doet mee
Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin 
iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenre-
dig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale 
samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. Het CDA wil dat mensen 
met elkaar in contact komen zodat vooroordelen kunnen worden voorkomen. 
Werk en de stimulering van ondernemerszin is een middel bij uitstek om deel te 
nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen 
leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook 
aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus 
hand in hand.

Maatschappelijke ondersteuning
Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen 
doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en 
problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning). Daar waar 
mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de 
samenleving staat de gemeente garant voor een passende compensatie. 
Hierbij worden in een open gesprek met de WMO-medewerker de zorgbehoefte 
en mogelijke oplossingen vastgesteld. 
De gemeente krijgt naar verwachting in 2015 extra taken op het gebied van 
ondersteuning. Daar wordt in de plannen van het kabinet fors op bezuinigd. 
Ook het jarenlang bestaande recht van ouderen op lijfgebonden zorg en 
verpleging wordt sterk teruggebracht. Het CDA zal zich blijven inzetten om 
de kwaliteit van de WMO-zorg te waarborgen en uitvoering van het beleid te 
verbeteren. Kwaliteit van de diensten en voorzieningen in het kader van WMO 
zal het leidend principe zijn bij aanbestedingen en de uitvoering.
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gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen 
de ruimte om zelf te bepalen hoe aan goed onderwijs vorm en inhoud wordt 
gegeven. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van proble-
men. Verder is de invoering van passend onderwijs onlosmakelijk verbonden 
met de taken van de gemeente op het gebied van onderwijs. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• scholen benaderen als verbindende factor in de verschillende 

Barneveldse kernen, daarbij verdienen kleine scholen extra 
aandacht, ook in het belang van leefbaarheid; 

• blijven staan voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen 
gaat;

• dat schoolgebouwen in woonwijken ook na sluitingstijd hun functie 
behouden, bijvoorbeeld voor naschoolse opvang; 

• onderwijsorganisaties in de komende jaren veel nadrukkelijker 
betrekken bij het gemeentelijk beleid; en 

• dat wegen en fietspaden rond de kernen op orde zijn en de 
fietsroutes van en naar de scholen veilig zijn. 

Maatschappelijke organisaties
Het CDA gelooft niet dat de markt het allesomvattende antwoord heeft op de 
uitdagingen van deze tijd. De gemeentelijke overheid heeft dat echter ook niet. 
Samenwerking luidt het credo, waarbij het maatschappelijk middenveld een 
centrale rol vervult.

Daarom wil het CDA Barneveld:
• dat de uitdagingen van deze tijd vanuit een sterk, samenwerkend 

netwerk worden benaderd (de drie O’s zijn daarbij essentieel: 
Organisaties, Ondernemers en Overheid); 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• veel aandacht besteden aan de sociale functie van sportclubs, 

scholen, instellingen en andere organisaties, bijvoorbeeld via de 
uitbreiding van het aantal 

• combinatiefuncties (omdat verenigingen buiten hun primaire 
activiteiten om ook de voedingsbodem zijn voor ontmoeting en 
sociale participatie); 

• drempels voor toetreding tot muziekonderwijs of andere culturele 
verenigingen verlagen; 

• dat de gemeente haar taken oppakt ten aanzien van nieuwkomers, 
zoals ontvangst, huisvesting en maatschappelijke ondersteuning; 

• dat de gemeente en de vluchtelingen gezamenlijk hun verantwoordelijk-
heid oppakken ten aanzien van taalcursussen en inburgeringtrajecten; 

• ervoor zorgen dat een basisvoorziening als een bibliotheek 
toegankelijk blijft in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek 
(maar dit zal mogelijk wel gepaard gaan met het samenvoegen 
van verschillende voorzieningen in bijvoorbeeld een dorpshuis); 

• dat de gemeente Barneveld voor mensen met een beperking naar 
mogelijkheden voor het opzetten van een sociaal netwerk zoekt 
ingeval dit ontbreekt in de vorm van familie, buren of vrienden; 

• ouderenbonden helpen bij het opzetten van sociale netwerken, 
sportactiviteiten en cursussen om zo de participatie van ouderen te 
bevorderen; en 

• zich inzetten voor de realisatie van een nieuw of vernieuwd 
dorpshuis in Voorthuizen en Garderen. 

Goed onderwijs
Onderwijs heeft een grote invloed op een goede sociale integratie. Onderwijs 
vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De bevoegdheid van 
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• kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties actief 
betrekken bij beleidsvorming en uitvoering van het gemeentelijk 
beleid;

• dat de gemeente indien nodig uitsluitend een faciliterende rol 
inneemt ter ondersteuning van maatschappelijk initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld een voedselbank;

• dat sociaal maatschappelijke organisaties vooral lokaal gericht 
zijn, omdat lokale identificatie van groot belang is voor een goede 
uitvoering van de hulpverlening; en 

• een gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is voor wie nog 
kan werken en toereikend is voor wie dat niet meer kan.
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Van gebruiken naar waarderen
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Daarom wil het CDA Barneveld:
• aan energiebesparing topprioriteit geven;
• gaan voor duurzamere energievoorziening. Wij stimuleren plannen 

voor duurzame energieopwekking, zoals biomassa, zonne-energie 
en warmte-koude opslag, zowel voor ondernemers als voor 
particulieren;

• zonnepanelen op alle scholen met daarvoor geschikte daken en 
daaraan een educatieve component voor de leerlingen koppelen;

• duurzaam innoverende bedrijven als voorbeeld stellen voor 
anderen. Koplopers in duurzame energie en energiebesparing 
worden als positief voorbeeld in de schijnwerpers gezet; 

• oog hebben voor de minder hippe milieuproblemen, zoals 
geluidsoverlast, luchtkwaliteit. Die problemen pakken we aan;

• dat de gemeente zelf een voorbeeldfunctie vervult. Te denken valt 
aan duurzaam inkopen, energiebesparing, duurzame huisvesting;

• bij de inzameling van afval mogelijkheden voor hergebruik als 
beleidsuitgangspunt te nemen; 

• duurzaam woningen bouwen met oog voor zonoriëntatie van 
de woning, isolatie, gebruik van duurzame materialen en 
toekomstbestendigheid; en 

• dat de gemeente de komende jaren de bestaande woningvoorraad 
verduurzaamt. 

Gezonde locale economie
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde 
economie en een goede werkgelegenheid. Het CDA is dan ook van mening dat 
de mensen die onze lokale samenleving leefbaar maken, betrokken moeten zijn 

5. Van gebruiken naar waarderen

Niet alles is in geld uit te drukken 
Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet 
meteen in geld valt uit de drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is 
van groot belang. Dat geldt ook voor ons landschap, maar evenzeer voor onze 
detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan het dorp verbon-
den zijn. Het CDA wil rentmeester zijn over wat van waarde is. Daarin zit ook 
economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe 
energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort 
daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economi-
sche ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig voor groeiende werkgelegenheid. 

Rentmeesterschap
Niet alleen gebruiken, maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grond-
stoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. Een kernwaarde voor 
het CDA is rentmeesterschap. Dat betekent dat de wereld in dezelfde of als 
het kan in een betere toestand aan volgende generaties wordt doorgegeven. 
Daarom rust op ons de morele verplichting om schade aan het milieu te 
voorkomen. 

Het CDA streeft ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en een 
gezonde economie. We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen en 
betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een 
duurzaam ingerichte gemeente. Het CDA heeft grote affiniteit met het thema 
duurzaamheid. We zien het als taak van de gemeente om partijen te motiveren 
tot het zuinig gebruik van schaarse middelen als materialen en energie. 
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• in het kader van het voorgaande punt in Barneveld een pilot 
uitvoeren met gratis parkeren dan wel achteraf betalen waarbij de 
eerste periode (van minimaal 2 uur) gratis is; 

• betaald parkeren niet in andere kernen invoeren; 
• het beleid inzake de sluiting van winkels op zondagen onverkort 

handhaven;
• een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen als vertrekpunt 

nemen bij het opstellen van beleid inzake verkeersafwikkeling; 
• mogelijkheden creëren voor kleinschalige huisvesting 

of bedrijfsunits voor startende bedrijven met voldoende 
parkeermogelijkheden; 

• dat het bedrijventerrein Harselaar een optimale en snelle 
ontsluiting via de A1 krijgt; 

• dat bij een volgende studie betreffende reconstructie van het 
knooppunt A1-A30 één van uitgangspunten een directe verbinding 
is met het knooppunt A1-A30 voor het verkeer van en naar 
bedrijventerrein Harselaar; 

• zich sterk maken om het openbaar vervoer in de gemeente 
minimaal op het huidige niveau te handhaven; 

• zich sterk maken om haltes op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn 
te realiseren nabij Barneveld-Noord en Stroe; en 

• dat de gemeente in beginsel geen gronden voor nieuwe 
bedrijventerreinen werft zolang er voldoende voorraad op basis 
van de vraag beschikbaar is. 

Gezonde agrarische sector
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde 
agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal 
buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw 

bij de keuzes die we daarvoor op lokaal niveau maken. Hoewel de gemeente 
slechts deels de economische ontwikkeling kan beïnvloeden, is vooral bedrijfs-
leven voor een gedeelte afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de 
lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert 
randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. Een 
belangrijk uitgangspunt voor het CDA is hierbij “ruimte voor ondernemers” en 
het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• dat bij aanbestedingen door de gemeente van openbare 

voorzieningen de criteria dusdanig worden opgesteld dat er 
voldoende mogelijkheden zijn voor lokale ondernemers om op die 
projecten in te schrijven; 

• opleidings- en re-integratietrajecten voor werklozen en 
uitkeringsgerechtigden aansluiten bij de lokale behoefte; 

• dat de gemeente zo min mogelijk belemmeringen opwerpt die een 
gezonde bedrijfsvoering in de weg staan;

• dat de gemeente vanuit het oogpunt van de economische vitaliteit 
van het winkelcentrum soepel omgaat met verzoeken van 
ondernemers die leegstand in de kernwinkelgebieden tegengaan; 

• winkels alleen in het centrum van de kernen toestaan, dit met 
uitzondering van volumineuze detailhandel (zoals bouwmarkten, 
tuincentra en woonboulevards); 

• vanuit de notie van leefbaarheid en vitaliteit de discussie aan te 
gaan over het verkleinen van het kernwinkelgebied in Barneveld, 
om zo (verdere) leegstand te kunnen voorkomen; 

• zorgdragen dat de winkelcentra van Barneveld en Voorthuizen 
vitaal en uitnodigend blijven voor recreatief winkelen in combinatie 
met cultuur en horeca; 
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Gezonde toeristisch-recreatieve sector
De gemeente Barneveld is prachtig gelegen in de Gelderse vallei en op de 
rand van de Veluwe. Daardoor heeft zich een sterke recreatieve sector kunnen 
ontwikkelen. Zeker voor Garderen en Voorthuizen, maar ook voor een aantal 
andere kernen is dit een bron van inkomsten en werkgelegenheid. Ook in de 
komende jaren willen we deze positie handhaven en waar mogelijk versterken. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• de ingezette ontwikkeling en uitbreiding van Zeumeren positief 

ondersteunen en waar mogelijk ruimte bieden aan aanvullende 
initiatieven; 

• op meerdere plaatsen in de gemeente informatiezuilen voor 
toeristen realiseren; 

• toerisme, recreatieve activiteiten, festivals en evenementen binnen 
de gemeentegrenzen bevorderen; 

• inzetten op kwalitatieve groei van de toeristisch-recreatieve sector; 
• de recreatieve fietspaden in de gemeente verbeteren; en 
• dat er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is voor het 

versterken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de 
gemeente.

en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en 
de toerist en waar agrariërs de ruimte krijgen om, indien nodig, aanvullende 
bedrijvigheid te starten. We hechten voorts aan de eigenheid van kleine kernen. 

Daarom wil het CDA Barneveld:
• dat de gemeente zich dienstverlenend opstelt voor agrarische onderne-

mers en een vlot verlopende vergunningenprocedure nastreeft; 
• dat middels een goede vormgeving en een zorgvuldige 

landschappelijke inpassing wordt bewaakt dat een modern 
toekomstgericht agrarisch bedrijf in zijn omgeving past; 

• dat de eigenaren van bestaande agrarische bedrijven die in 
conflict zijn met de leefomgeving, natuur of milieu zich met 
voorrang elders binnen de gemeente kunnen vestigen; 

• dat de gemeente het mogelijk maakt dat agrarische bedrijven 
tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt en de 
maatschappij, waaronder de trend tot schaalvergroting in de 
agrarische sector; 

• dat de gemeente zich beraadt op de gevolgen van de 
structuurveranderingen in de agrarische sectoren voor het 
ruimtelijk beleid; 

• dat de gemeente bij het toepassen en handhaven van regelgeving 
geen strengere eisen hanteert dan de landelijk voorgeschreven 
minimum normen; en 

• ruimte bieden voor een nieuwe bestemming als een agrarisch- 
of een agrarisch gerelateerd bedrijf stopt en daardoor één of 
meerdere grote panden leeg komen te staan (bijvoorbeeld een 
nieuwe bestemming voor een zorgboerderij of een andere 

• vorm van eigentijds ondernemerschap, uiteraard rekening 
houdend met de infrastructuur in de directe omgeving). 
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Colofon 
Het verkiezingsprogramma van het CDA-Barneveld is een officiële publicatie van de CDA afdeling 
Barneveld op voorstel van de daartoe aangestelde programmacommissie. 
Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in overleg met de leden van het CDA-Barneveld.
De teksten zijn geplaatst onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en vastgesteld in de 
Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013. 

Bestuur CDA-Barneveld 
p/a secretaris CDA-Barneveld 
Van de Bleekstraat 38 
3784 WZ Terschuur
E-mail: secretaris@cdabarneveld.nl 
Website: www.cdabarneveld.nl
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