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Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek 
in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het bestuur van Woudenberg waarbij wij 
ons sterk maken voor mensen, bedrijfsleven en de sociale banden binnen ons dorp. Ook de 
komende periode willen we deze verantwoordelijkheid weer nemen, voor u als inwoner en 
kiezer van ons dorp. Samen blijvend bouwen aan een gemeente waar iedereen graag woont, 
werkt en ontspant. Kortom:  ‘Samen Leven’. 
 
Het CDA wil dat u als inwoner meer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de 
gemeentepolitiek. Wij zijn van mening dat de samenleving centraal staat en niet de overheid. 
Wij willen een gemeentepolitiek waarin u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt. 
Hierin heeft iedereen een taak. Op uw werk, in het kerk- en verenigingsleven. Iedereen die 
kan, doet mee. Wie niet wil kan ook niet blijvend rekenen op steun. Wij zien de familie en het 
sociale netwerk als fundament voor onze samenleving; waarin voor iedereen wordt gezorgd 
en waarin mensen hun verantwoordelijkheden nemen. We kiezen ook voor de lange termijn. 
We willen Woudenberg qua karakter, voorzieningen en financiën op orde houden voor de 
toekomst. In deze economische tijd een zware taak die we graag aangaan, samen met u. 
Het CDA baseert zich hierbij op de Bijbel. De Bijbelse boodschap inspireert mensen om 
verantwoordelijkheid te nemen, gerechtigheid te zoeken, solidair te zijn en zich als zorgvuldig 
rentmeester te gedragen. Bij het CDA vertalen we die inspiratie naar de politiek, zeker als 
het om de gemeentepolitiek gaat. 
 
Vanuit deze uitgangspunten richt het CDA Woudenberg zich de komende periode op de 
volgende gemeentelijke thema’s.  

Inleiding 
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Voor de gemeente is het een turbulente tijd. Steeds meer taken van de (jeugd)zorg worden 
bij de lokale overheid neergelegd, waarbij steeds minder budget beschikbaar gesteld wordt. 
Om deze veranderingen het hoofd te bieden geloven wij hierbij in de samenwerking met 
kerken en maatschappelijke organisaties zoals PCOB, ANBO en Platform Gehandicapten 
Woudenberg. Bovenal geloven we hierbij in hulp van familie en vrijwilligers. Het sociale 
netwerk zien wij als onmisbaar in het vroegtijdig activeren van zorg. Hierin heeft iedereen 
een taak. 
 
Het CDA wil bij de transitie van overheidstaken naar de lokale overheid lokale 
burgerinitiatieven steunen en zich sterk maken om goede samenwerkingsverbanden te 
onderhouden met buurgemeenten en organisaties. Dit om het wiel niet lokaal opnieuw uit te 
vinden en zo (kosten)efficiënt mogelijk te handelen.  
 
Het CDA zal zich blijvend hard maken voor een zorgsysteem waarbij niet de kosten centraal 
staan, maar de oplossing.  
 
Binnen onze samenleving staat tevens het onderwijs centraal. Onderwijs moet toegankelijk 
zijn voor iedereen. "Normaal als het kan, speciaal als het moet". Dit geldt zowel voor 
kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging kunnen 
gebruiken. Goede faciliteiten vinden we hierbij noodzakelijk. Wij hechten veel waarde aan de 
mogelijkheid dat de verschillende scholen hun eigen identiteit kunnen behouden. Ook 
wanneer dit nieuwbouw in de vorm van een brede school betreft. Verder streven we naar 
veilige voorzieningen waarbij kinderen ook na schooltijd opgevangen, begeleid en 
uitgedaagd kunnen worden. Veiligheid van deze voorzieningen geldt niet alleen voor de 
scholen en de opvang, maar ook zeker voor de omwonenden. In een tijd dat steeds meer 
kinderen met de auto gebracht en gehaald worden, heeft dit zeker invloed op de buurt. Bij 
nieuw te ontwikkelen accommodaties heeft de veiligheid van kind en omgeving prioriteit bij 
het CDA.  
 
Het CDA is erg trots op het brede aanbod van sport en ontspanning binnen onze gemeente. 
Wij zijn van mening dat sport en ontspanning voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit is een 
taak van de verschillende verenigingen en waar nodig van de gemeente. De 
sportaccommodaties binnen ons dorp zijn van goede kwaliteit en wij vinden het belangrijk om 
deze op een goed niveau te houden. Hierin heeft de gemeente een rol, maar zeker ook de 
verschillende verenigingen zelf. Voor het beheer en onderhoud van de accommodaties zijn 
we gezamenlijk verantwoordelijk, zowel gemeente als verenigingen en hun leden.    

1. Samenleving - Stimuleren van zorg voor elkaar 
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Veel inwoners wonen in Woudenberg, maar werken elders. Om dit te blijven stimuleren en 
faciliteren zal het CDA zich blijven inzetten, lokaal én provinciaal, voor een hoogwaardige 
infrastructuur. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de verschillende provinciale wegen, 
maar ook aan het openbaar vervoer van en naar Woudenberg. Wij zijn van mening dat een 
goede ontsluiting naar de verschillende snelwegen en steden noodzakelijk is om 
Woudenberg interessant te laten blijven als vestigingsplaats. Wij zullen ons dan ook sterk 
maken voor het handhaven van het aantal busverbindingen naar Amersfoort, Zeist en 
Veenendaal. Daarnaast willen we betere verbindingen voor de fietsers naar de steden om 
ons heen en naar station Maarn. Verder willen wij veilige en goed doorstromende provinciale 
wegen waarbij het centrum van Woudenberg zoveel mogelijk door doorgaand verkeer wordt 
ontzien. Het huidige verkeer, met name van de N226, brengt de leefbaarheid, 
aantrekkelijkheid en veiligheid van ons centrum schade toe. 
 
Woudenberg kent veel bedrijvigheid binnen de dorpsgrenzen. Wij zijn trots op onze lokale 
ondernemers, groot en klein. Ondernemers willen we, binnen de wettelijke kaders, zoveel 
mogelijk de ruimte en vrijheid geven om nieuwe initiatieven te ontplooien. Ook de komende 
vier jaar willen we ons inzetten voor de ontwikkeling van deze bedrijven. Dit doen we door 
actief lokale ondernemers te betrekken bij gemeentelijke aanbestedingen en verdere 
ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het CDA staat positief kritisch tegenover de 
ontwikkeling van een nieuw consumentenplein buiten het centrum. Deze ontwikkeling moet 
een aanvulling zijn op de bestaande middenstand en mag niet kannibaliserend werken op de 
huidige ondernemers. 
 
Ook de lokale middenstand is onmisbaar voor het karakter van Woudenberg. Vanwege de 
loop van de N226 hebben we al jaren te maken met een in tweeën gesplitst centrum. Het 
CDA heeft het college de opdracht gegeven om voortdurend bij de provincie Utrecht deze 
problematiek onder de aandacht te brengen. Wat het CDA betreft, worden er zoveel mogelijk 
snelheidsbeperkende maatregelen getroffen op de N226 om de verkeersintensiteit terug te 
dringen. Het CDA maakt zich de komende periode sterk om samen met de ondernemers tot 
een oplossing te komen waarmee Woudenberg een interessantere vestigingsplaats wordt. 
Deze functie wordt van ons gevraagd nu het voorzieningenniveau in regiogemeenten 
afneemt. Een opwaardering van het dorpscentrum op korte termijn moet hieraan bijdragen. 
 
Daarnaast wil het CDA mogelijkheden onderzoeken voor een bedrijfsverzamelgebouw, zodat 
voor (startende) ondernemers en zzp'ers betaalbare bedrijfsruimte beschikbaar is om zich te 
vestigen, te ontwikkelen en van elkaar te profiteren. 
 
De economische crisis brengt ook een stijging van de werkloosheid met zich mee. Het CDA 
wil in deze periode mensen stimuleren en activeren om zo snel mogelijk weer aan het werk 
te komen. Wij maken ons sterk voor bestaande projecten om werklozen in contact te 
brengen met het bedrijfsleven.  
  

2. Werk en inkomen - Actief en vol mogelijkheden 
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Veiligheid creëer je samen. Ook hierin zien we een taak voor iedereen. Woudenberg is veilig 
en moet veilig blijven. Voor u als burger en ondernemer. Respect en omzien naar elkaar is 
hiervoor de basis. Wetgeving dient door de overheid gehandhaafd te worden. Veiligheid 
bestaat op verschillende niveaus. Zo vinden we dat iedereen, zowel jong als oud, recht heeft 
op een veilige thuissituatie. In veel gevallen is de situatie achter iemands voordeur niet 
zichtbaar. Door oog te hebben voor uw omgeving kunt u echter wel zaken signaleren. Maar 
dan? Het CDA wil dat de gemeente duidelijker aangeeft welke rol zij hierin kan spelen.  
 
Projecten als Onze Wijk, Burgernet en Waaks bewijzen dat Woudenberg veiliger wordt. 
Vanwege hun goede preventieve werking pleiten wij dan ook voor voortzetting en uitbreiding 
van deze projecten. Bij de uitbereiding zal echter wel scherp gekeken worden naar de inzet 
van de reeds beschikbare middelen. 
 
Verkeersveiligheid is een blijvende zorg voor het CDA. Binnen de Woudenbergse 
gemeentegrenzen zijn verschillende punten waar onduidelijkheid bestaat of waar weinig zicht 
is. Dit veroorzaakt onveilige situaties, waarvan met name kinderen en ouderen de dupe zijn. 
In sommige gevallen helpt het aanbrengen of juist verwijderen van een verkeersbord. 
Komende periode willen we het aantal verkeersonveilige situaties sterk verminderen. 
Daarnaast is extra aandacht voor fietsers belangrijk. Bij de herinrichting van het 
dorpscentrum moet dit absolute prioriteit hebben. Verder willen wij hierbij sturen op een "één 
keer goed" principe waarbij bijvoorbeeld drempels niet meerdere keren aangepast moeten 
worden om het gewenste succes te behalen. Ook hierbij moeten we zuinig en effectief 
omgaan met onze middelen. 
  

3. Veiligheid - Een gevoel dat iedere Woudenberger  
     moet hebben 
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Verbetering van de leefbaarheid in de gemeente is voor ons een belangrijke missie. Een 
schone gemeente met goede openbare voorzieningen, waar u zich als inwoner van 
Woudenberg thuis en comfortabel voelt. Dit betekent onder meer structureel beheer en 
onderhoud van straten, speelplaatsen, plantsoenen, huizen en gebouwen. Hierbij zullen we 
scherp blijven kijken naar de verhouding tussen kosten en uitstraling. Vooral de oudere 
wijken kunnen een goede facelift gebruiken. Bewoners voelen zich sneller verantwoordelijk 
als hun buurt schoon is. Zo kunnen we als CDA samen met de bewoners een prettige 
leefomgeving maken. Burgernet  en andere buurtinitiatieven helpen ons hierbij om samen 
met inwoners ons dorp mooi en leefbaar te houden. 
 
Bereikbaarheid van het winkelgebied met voldoende parkeergelegenheid en fietsenstalling is 
belangrijk voor het CDA. Ook moet het winkelgebied goed begaanbaar zijn voor iedereen. Er 
moet aandacht besteed worden aan de balans tussen de doorstroom van verkeer door het 
centrum en winkelend publiek.  
 
Het verenigingsleven met al zijn vrijwilligers is kenmerkend voor Woudenberg en wordt door 
het CDA Woudenberg gesteund en gestimuleerd. Vrijwilligers binnen de zorg en 
verenigingsleven zijn het cement binnen onze samenleving. Het CDA wil de coördinatie en 
begeleiding hiervan de komende periode verder uit breiden door de gemeente een platform 
te laten bieden waarbij vrijwilligers van elkaar kunnen leren en profiteren.  
 
CDA Woudenberg staat voor een duurzame gemeente. De overheid als rentmeester kan dit 
concreet maken door benutting van gemeentelijke daken voor zonnepanelen, gebruikmaking 
van elektrische gemeentelijke vervoermiddelen, duurzame aanbesteding, afvalscheiding, 
LED-verlichting in de openbare ruimte en milieuvriendelijk groenbeheer.  
  

4. Leefomgeving - Iedereen verdient een prettige  
     leefomgeving 
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Woudenberg groeit en is continu in ontwikkeling. Hierbij vindt het CDA het belangrijk dat 
Woudenberg zijn landelijke karakter behoudt. We stimuleren de groei van goede huisvesting 
en de inrichting van goede voorzieningen in Woudenberg. Uitgangspunt is dat dit alles is 
gericht op de behoefte van de Woudenbergse inwoners en dat de voorzieningen passen bij 
de groei van onze inwoneraantallen. Zo willen we Woudenberg mooi en bereikbaar houden. 
 
Nieuwbouw wijken moeten een juiste balans hebben van (betaalbare) huur- en 
koopwoningen. Ook de ontwikkeling van generatiewoningen moet bijdragen dat Woudenberg 
een dorp blijft waar u in elke levensfase optimaal kan wonen. Het is belangrijk dat hierbij 
gekeken wordt naar de vraag, en dat er niet gebouwd wordt om het bouwen. Bij woningbouw 
willen wij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame bouw invoeren, en willen 
we het gebruik van duurzame energie verder steunen. Dit willen we om Woudenberg voor de 
toekomst leefbaar te houden. 
 
Het landelijk karakter wordt grotendeels bepaald door de vele agrariërs die Woudenberg 
kent. Het CDA is van mening dat de landbouw de belangrijkste drager van het buitengebied 
in onze regio is. Agrariërs dienen daarom ook voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te 
krijgen om levensvatbaar en duurzaam te ondernemen. Verder steunen wij de verdere 
toeristische ontwikkeling van Woudenberg. Een goed voorbeeld hiervan is het toestaan van 
een bredere exploitatie van het Henschotermeer. Door de agrarische, recreatieve en 
natuurontwikkelingen hand in hand te laten lopen behouden we het huidige karakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Ontwikkeling - Een landelijke en aantrekkelijke  
    gemeente, nu en later  
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De rol van de gemeente zal de komende jaren sterk veranderen. "zorgen dat... in plaats van 
zorgen voor..." past hierbij. Wij streven naar een bestuur en dienstverlening waarbij de 
gemeente kaders stelt en bepaalde faciliteiten beschikbaar maakt, terwijl u als inwoner 
steeds belangrijker wordt om er daadwerkelijk voor te zorgen. Als CDA willen we de 
participatie van inwoners sterk stimuleren zonder onze eigen verantwoordelijkheid uit de weg 
te gaan. 
 
De omvang en het budget van de gemeentelijke organisatie moeten aansluiten op het 
takenpakket van de gemeente. Maar tegelijkertijd mogen bezuinigingsmaatregelen er niet 
toe leiden dat gemeentelijke taken niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt van het CDA is dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met publieke 
middelen. Juist in een tijd waarin het economisch onzeker is en er veel overheidstaken 
vanuit Den Haag naar de gemeente zullen worden overgeheveld. Het CDA is voorstander 
van een begrotingsevenwicht en een robuust financieel weerstandsvermogen van de 
gemeente. Hierin vinden we burgerparticipatie van groot belang, zoals bijvoorbeeld via de 
onlangs gehouden bezuinigingsdialoog. Daarnaast vraagt het CDA de gemeente actief te 
kijken naar andere mogelijkheden dan lastenverzwaring om inkomsten te genereren.  
 
Omdat we een relatief kleine gemeente zijn, streven we er naar om goede en duurzame 
samenwerkingsverbanden met buurgemeenten te onderhouden. Dit om de kwetsbaarheid 
van ons eigen ambtenarenapparaat te verminderen, om door samenwerking kosten te 
reduceren en om van elkaars kennis gebruik te maken. Een intensievere relatie met 
regionale samenwerkingsverbanden, zoals de FoodValley-gemeenten, kan met name op het 
gebied van economische ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren. 
 
In de afgelopen raadsperiode heeft het CDA aangegeven geen voordelen te zien in een fusie 
tussen Utrecht, Flevoland en Noord Holland. Mocht de vorming van een megaprovincie 
worden doorgezet dan willen we als CDA Woudenberg de mogelijkheden onderzoeken om 
bij een herindeling onderdeel van de provincie Gelderland te worden. In dit proces vinden wij 
dat Woudenberg moet kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden.  
  
We zullen inzetten op een verdere verbetering van de communicatie tussen u als inwoner en 
de gemeente. Heldere en tijdige communicatie en het nakomen van afspraken is het doel. 
Hiermee is al een goed begin gemaakt via de lokale pers en de website van de gemeente.  
  

6. Bestuur en dienstverlening - Efficiënt, effectief en  
        benaderbaar 
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CDA Woudenberg is trots op ons dorp en op u als inwoner van Woudenberg. Die gemeente 
maken we met elkaar, in die gemeente leven we met elkaar. Samen Leven. Daarom gaan wij 
graag het gesprek met u aan over alles wat u belangrijk vindt. Uw bijdrage en uw mening telt. 
De gemeente staat voor een aantal uitdagende vraagstukken. CDA Woudenberg staat hierbij 
de komende periode voor: 
 
“een taak voor iedereen” 
“veel doen met weinig” 
“Woudenberg, mooi en bereikbaar” 
 
Wij rekenen op uw stem op 19 maart 2014, zodat we ook de komende jaren “Samen Leven” 
in ons Woudenberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDA Afdeling Woudenberg 
 m.hardeman@woudenberg.cda.nl 
  www.cda.nl/woudenberg 

19 maart 2014: u bent aan zet! 


