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Mijn naam is Harrie Dijkhuizen, 50 jaar en getrouwd met 
Laura. Samen hebben wij 5 dochters. In het dagelijks leven 
ben ik leidinggevende binnen de Nationale Politie. Sinds 
2007 actief voor de ChristenUnie en sinds 2014 lijsttrekker 
en fractievoorzitter van de CU/SGP. Voor mij is het 
belangrijk dat christenen van zich laten horen en opkomen 
voor de belangen van onze inwoners. Met respect voor 
ieder het debat aangaan en vanuit overtuiging besluiten, 
dat is wat mij steeds weer inspireert en motiveert.

Mijn naam is Margriet Walraven, ik ben 51 jaar en 
getrouwd met Arjan. Samen hebben wij 3 kinderen. 
Van beroep ben ik verpleegkundige. Ik kom uit een 
ondernemersfamilie en getrouwd met een ondernemer. 
Juist deze aspecten maken dat ik me namens de 
ChristenUnie in Soest en Soesterberg sterk wil maken 
voor ondernemers en zzp’ers. Beroepsmatig heeft de zorg 
binnen het sociale domein mijn volledige aandacht en zal 
ik me sterk maken voor verbetering.

Mijn naam is Elbert Overduin ik ben 24 jaar en 
woonachtig in Soestdijk. Naast mijn studie communicatie 
management, heb ik een eigen communicatie/media 
bedrijf. Ik ben actief voor de SGP. De politiek is voor 
mij belangrijk omdat ik verantwoordelijkheid wil 
nemen en mijn bijdrage wil leveren aan de Soester- en 
Soesterbergse samenleving. Samen nadenken over het 
beste voor onze gemeente is mijn drive.

Mijn naam is Mirjam Roose, 39 jaar en getrouwd met 
Maurits. Samen hebben wij vier kinderen in de leeftijd van 
9 tot 1 jaar. Ik wil mij namens ChristenUnie in Soest en 
Soesterberg inzetten voor onze stad waarin uw en onze 
kinderen veilig en vrij kunnen opgroeien. Ik wil opstaan 
voor de kwetsbaren binnen onze samenleving en hen 
een stem gegeven. Persoonlijk ben ik daar al jaren mee 
bezig maar vanuit lokaal bestuur wil ik hier nu ook graag 
handen en voeten aan geven.
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“MAAK MIJ DAN VOLMAAKT GELUKKIG DOOR 
EENSGEZIND TE ZIJN. EÉN IN LIEFDE, ÉÉN 

IN STREVEN, ÉÉN VAN GEEST. HANDEL NIET 
UIT GELDINGSDRANG OF EIGENWAAN, MAAR 
ACHT IN ALLE BESCHEIDENHEID DE ANDER 

BELANGRIJKER DAN UZELF. HEB NIET ALLEEN 
UW EIGEN BELANG VOOR OGEN MAAR OOK DIE 

VAN EEN ANDER.”

Vanuit geloof overtuigend actief zijn voor Soest 
en Soesterberg
1. Zorg en welzijn
2. Jeugd, gezin en onderwijs
3. Wonen en ruimtelijke ordening
4. Natuur en milieu
5. Openbare Orde en Veiligheid
6. Bestuurlijke taken
7. Economie
8. Verkeer en infrastructuur
9. Sport, recreatie en cultuur
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ChristenUnie-SGP is een christelijke partij die er wil zijn voor àlle mensen 
in Soest en Soesterberg. Wij willen lokaal vanuit Bijbels perspectief 
overtuigende politiek bedrijven voor alle inwoners. Wij staan voor een 
inclusieve maatschappij, een gezonde leefomgeving waarin we elkaar 
niet alleen tolereren, maar vooral ook accepteren. Wij geloven dat een 
zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit. Wij 
staan voor een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen omzien naar elkaar. Op die manier 
willen we iets uitstralen en doorgeven van de goedheid, trouw en liefde 
die God heeft voor deze wereld, voor Nederland en ook voor Soest en 
Soesterberg.

Om dicht bij de inwoners te staan, onderhouden we intensief contact in een 
groot en divers netwerk van mensen. In dit verkiezingsprogramma komt 
u korte voorbeelden tegen van verhalen die we daarin beluisteren. Om 
ons werk in de raadszaal goed te kunnen doen, staan we open voor alle 
signalen uit Soest en Soesterberg. En waar we kunnen, proberen we ook te 
reageren op die signalen. We vertalen ze naar meningen, acties of beleid 
die burgers vroeg of laat weer verder kunnen helpen.

We letten voor u op de juiste besteding van overheidsgeld. We hebben oog 
voor belemmeringen die er zijn als burgers voor zichzelf of voor anderen 
willen zorgen. Die belemmeringen ruimen we graag op, als het in onze 
mogelijkheden ligt. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Juist als er 
bezuinigd wordt, proberen we het goede vast te houden. Daarnaast zijn 
we ook bezig met praktische zaken, zoals het verbeteren van fietspaden, 
bouwen van woningen, het nog beter inrichten van zorg en het stimuleren 
van sport en cultuur. Teveel om hier allemaal op te sommen. U leest er meer 
over in dit verkiezingsprogramma.

We zijn zelf trotse inwoners van de gemeente Soest en we zetten ons graag 
in voor verdere verbeteringen. Uitdagingen genoeg, uitdagingen die we 
graag aangaan. We doen dat graag in stijl en met een bewogen en bevlogen 
hart. Gericht op eenheid.

Een mooi voorbeeld van een Bijbels principe vinden we in de Bijbel in 
Filippenzen 2 waar het gaat over respect voor elkaar hebben.

Namens de ChristenUnie-SGP fractie veel leesplezier toegewenst!
En, wanneer u vragen of opmerkingen heeft, hopen we dat u ons weet te 
vinden!

Vanuit geloof overtuigend actief zijn 

voor Soest en Soesterberg
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“We lopen in Soest achter ten opzichte van Amersfoort”, vertelt een 
medewerkster die werkt binnen de (2e lijns) gespecialiseerde hulpverlening. 
Ze doelt op laagdrempelige observaties van jonge kinderen waarbij de 
ontwikkeling anders verloopt. Kinderen die opvallen qua ontwikkeling en gedrag 
op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. “In Amersfoort is er aandacht en 
financiële ruimte voor deze kinderen, vertelt ze. Zo kunnen we er al vroeg bij zijn 
en ouders meenemen in beeldvorming en adviezen. Zodat het kind de hulp en 
ondersteuning krijgt die nodig is. Zo licht als kan, zo zwaar (intensief) als moet. 
In Soest loopt het veel stroever. Daar kan ik veel minder goed uit de voeten als 
hulpverlener. Als ik dan hoor, dat er WMO-geld aan andere zaken wordt besteed, 

dan vind ik dat heel schrijnend.” 
 
Zorg en geld op de juiste plek
Dit verhaal vinden wij ook pijnlijk als fractie van ChristenUnie-SGP. Het is helaas 
wel realiteit. Daarom is het wel goed dat we dit horen, als signaal. We vinden dat 
WMO-geld terecht moet komen waar het hoort: bij mensen die voorzieningen 
nodig hebben en bij mensen die (tijdelijk) begeleiding nodig hebben. Daarvoor 
willen we ons inzetten. De afgelopen jaren is er veel zorg op het bord bij de 
gemeente neergelegd. Veel, heel veel is veranderd waarbij wij als gemeente 
ondermeer zelf zorg zijn gaan inkopen, het sociale team hebben ingericht, 
zelfredzaamheid hebben bevorderd. Nu is het tijd om goed te monitoren, te 
luisteren naar mensen en daar waar het nodig is, bij te sturen.

Ook het persoonsgebonden budget moet meer bekendheid krijgen binnen 
de gemeente Soest. Het is te onbekend en daardoor te weinig toegankelijk, 
flexibel en toereikend om passende zorg in te kopen. Cliënten moeten worden 
betrokken en zeggenschap krijgen over het inkoopbeleid. Patiëntenorganisaties 
zijn belangrijk voor lotgenotencontact, maar gaan ook ondersteunen bij die zorg. 
Soest heeft hiervan mooie voorbeelden.

Minder geregel
ChristenUnie-SGP ondersteunt de gedachte dat niet alles meer door de 
overheid geregeld kan en moet worden, maar dat er ook gebruik gemaakt moet 
worden van het informele netwerk. Of, zoals men het in het oosten van het land 
noemt, Noaberschap. Niemand mag om wat voor reden dan ook buiten de boot 
vallen. Wij geloven dat er in de aankomende jaren meer dan eens groei mag 
komen in de samenwerkingsverbanden die er al zijn. Mooie voorbeelden hiervan 
vinden wij Elzis (Eerste lijn Zorg in Soest) en Buurtgenoten. Buurtgenoten moet 
wat ons betreft elk jaar weer voldoende geld krijgen van de gemeente. Samen 
sterk, met elkaar, voor elkaar. We willen graag dat de gemeente voorwaarden 
blijft scheppen voor de inwoners om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen en solidair te kunnen zijn met zieken, mensen met een (psychiatrische) 
handicap en/of langdurige zorgbehoefte. Zoveel mogelijk moet worden begeleid 
naar zelfredzaamheid. Mooie voorbeelden daarvan vinden wij Soester Maatjes, 
Maatjeswerk en Schuldhulpmaatje. Zorg en Welzijn komt vanuit het hart, is 
betrokken, betrouwbaar en deskundig.

1. Zorg en welzijn
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Meer aandacht voor kwetsbare groepen, juist nu!
Sommige mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. Als vertrouwde 
voorzieningen wegvallen, worden andere instanties soms overbelast. Of erger, 
mensen vallen buiten de boot, ze blijven buiten beeld.
• Mensen met een GGZ-problematiek, bijvoorbeeld. Wij maken ons 

sterk voor beschermd wonen en voor zorg voor mensen met GGZ-
problematiek, door 24/7 ambulante psychische zorg.

• Ook ouderen komen lang niet altijd goed terecht. Er moet veel meer 
aandacht komen voor dementie. Dementie zorgt niet zelden voor 
eenzaamheid doordat mensen verplicht gescheiden worden van elkaar 
door de woonomgeving. Wij pleiten voor voorzieningen waarin zowel 
de dementerende als zijn of haar partner kan wonen waardoor deze 
kostbare mensen samen ouder kunnen worden. Voor hen moeten 
verzorgingshuizen open blijven of andere voorzieningen worden getroffen. 
De ondersteuning van mensen in hospices en de vrijwilligers in de 
palliatieve zorg moet goed worden geregeld.

Veel voorzieningen en zorgactiviteiten vallen weg, waardoor mensen 
vereenzamen en verwaarloosd kunnen raken. Dat vinden wij mensonwaardig. 
Ouderen hebben recht op goede voorzieningen, op passende woonruimte, op 
recreatiemogelijkheden, zingeving en ondersteuning voor eigen autonomie 
en goede hulpverlening (indien noodzakelijk). Wij pleiten hierin voor 
ruimhartigheid.
• In mensen met een ondersteuningsvraag moet naar onze mening 

meer geïnvesteerd worden! Meedoen moet voor iedereen gewoon zijn. 
Kinderen met een (verstandelijke) beperking krijgen zoveel mogelijk 
passend onderwijs. Wij hebben er voorkeur voor dat het vervoer naar een 
onderwijsinstelling voor deze groepen geregeld en betaalbaar is. Wij gaan 
voor verbetering van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

• Het is duidelijk dat ook binnen de gemeente Soest veel burgers in 
financiële armoede leven. Wij steunen van harte de voedselbank en 
maken ons sterk voor voldoende financiële mogelijkheden waardoor 
mensen geholpen worden. Onze bijzondere aandacht heeft de lokale 
middenstand, ondernemers en de grote groep ZZP-ers. Wij stimuleren 
en faciliteren organisaties als HIP en Present. Armoede brengt mensen 
in een sociaal isolement. Kinderen hebben in dat geheel onze bijzondere 
aandacht.

Identiteitsgebonden zorg
De ChristenUnie-SGP hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers 
om zorg te krijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Als het aan de 
ChristenUnie-SGP ligt, zal de gemeente moeten garanderen, dat toegang tot 
zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk is en blijft.

SAMENGEVAT:
• Geld en zorg op de juiste plek.
• Minder geregel, soepeler regels.
• Meer aandacht voor GGZ-problematiek
• Organiseer zorg dicht bij mensen.
• Verbeter de zorg voor ouderen.
• Investeer in mensen met een ondersteunings- of zorgvraag.
• Neem armoede serieus, neem initiatief.
• Borg identiteitsgebonden zorg.
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Veel gezinnen staan om allerlei redenen onder spanning. Het aantal 
één-ouder gezinnen neemt toe. Er ontstaan gaten in de pedagogische 
infrastructuur. Familie, buurt, kerk en andere partners van de traditionele 
leefomgeving spelen een steeds kleinere rol.

De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten op het versterken van het netwerk 
rond gezinnen en opvoeders.

Scholen zijn een veilige omgeving en ouders hebben de ruimte om een 
school te kiezen die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. 
De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en 
pedagogische gronden respecteren.

Herstellen van relaties
Wij zijn een voorstander van het aanbieden van relatietherapie aan 
mensen die dit willen of nodig hebben. Dit zou binnen de gemeente Soest 
een vast onderdeel moeten worden voor het versterken van relaties en 
gezinnen, in de vorm van het vergroten van het aanbod via bijvoorbeeld 
WELZIN.

Ruim baan voor ondersteunende instanties
• Wij zijn voorstander van laagdrempelige opvoedondersteuning, 

observatie en diagnostiek van kinderen en jongeren waar nodig, 
goede kinderopvang en goede gezondheidszorg. (Gespecialiseerde) 
hulpverlening moet voldoende ruimte krijgen om te ondersteunen en 
gezinnen verder te helpen waar problemen zijn. Op die manier kan 
ook aan preventie worden gewerkt. Hulp moet daarbij goed op elkaar 
afgestemd worden.

• Wat te denken van pleegezinnen en mensen die crisisopvang 
verlenen. ChristenUnie-SGP is trots op deze mensen en wil graag 
dat ze op optimale ondersteuning door de gemeente kunnen 
rekenen!

• Ook scholen, sportclubs, maatschappelijk betrokken organisaties, 
kerken, jeugd- en jongerenwerk kunnen van doorslaggevende 
betekenis zijn voor jongeren. Voor hen moet de gemeente naar onze 
mening een ondersteunende rol vervullen.

• De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen 
en de zorg voor leerlingen rondom het onderwijs. De gemeente zorgt 
voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen 
betrekken ze de ouders erbij. Ouders blijven eindverantwoordelijk 
voor hun kinderen. Stimuleer scholen en ouders tot nauwe 
samenwerking in het belang van kinderen. Werk aan preventie en 
vroegsignalering. Zet het samenwerkingsverband de Eem in om 
expertise in te zetten waar nodig. Mocht er andere hulp nodig zijn in 
gezinnen, stimuleer ouders om jeugdhulp in te zetten.

• Aanvullend aan het reguliere onderwijs dient voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) aan kinderen met een taalachterstand te worden 
aangeboden. Hierbij is een goede aansluiting van taalonderwijs met 
de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs van groot belang.

2. Jeugd, gezin en onderwijs
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Borg de identiteit van scholen
Hoe richten wij de komende jaren ons onderwijs in rekening houdend 
met de dalende leerlingaantallen? Scholen worden met sluiting 
bedreigd. Als gevolg hiervan kan een verlies aan diversiteit optreden. 
ChristenUnie-SGP is tegen vervlakking van de identiteit van scholen. De 
kleur, de stijl en vooral de levensovertuiging moeten doorklinken in de 
sfeer op school en de inhoud van het onderwijs. Wij zullen vanuit onze 
verantwoordelijkheid voor onze kinderen blijven investeren in het behoud 
van identiteit en diversiteit en ons sterk maken voor de borging van 
Christelijk onderwijs (op Reformatorische grondslag) voor zowel Soest als 
voor Soesterberg.

Maak passend onderwijs mogelijk
Kinderen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis 
willen graag in Soest naar school. Dit is nog maar weinig mogelijk. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk dicht bij huis 
naar school kunnen en waar mogelijk in Soest. Goed om met passend 
onderwijs in gesprek te gaan en te kijken of expertise ook meer in Soest 
gerealiseerd kan worden. Daarnaast ouders (financieel) ondersteunen om 
kinderen elders naar school te laten gaan indien nodig.

SAMENGEVAT:
• Geef aandacht aan kinderen.
• Versterk gezinnen.
• Versterk relaties.
• Investeer in Jeugdbeleid.
• Betrek de scholen.
• Borg de identiteit van scholen.
• Maak passend onderwijs mogelijk.

Jongeren!
Jongeren en starters staan al jarenlang in de kou als het gaat om woningen. 
Veel woningen zijn te duur en er gebeurt te weinig om hierin verandering 
aan te brengen. We leggen hier al jaren de vinger bij en zullen dit blijven 
doen!

Onlangs hoorde de fractie een gelukkige uitspraak van een man van 
25: “We hebben een woning gevonden in Soest. Het mag een wonder 
heten, dat het gelukt is.” In dit geval lukt het, maar het is helaas meer een 
uitzondering dan een regel. Dit mag geen uitzondering blijven, vinden wij. 
En dus moet er iets veranderen!

Te lang is en wordt er gebouwd in het hoger segment, waardoor grote 
groepen jongeren de gemeente noodgedwongen verlaten. Bovendien is er 
minder doorstroom uit woningen vanwege het wegvallen van woonruimte 
in woon- en zorgcentra. Overigens zijn er ook senioren, die hier de dupe 
van zijn. Dat moet stoppen! We doen onszelf uiteindelijk tekort als we Soest 
en Soesterberg op deze manier laten vergrijzen. Er moeten wat ons betreft 
meer betaalbare (huur)woningen beschikbaar komen.

3. Wonen en ruimtelijke ordening
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Kansen die we zien bij Ruimtelijke Ordening
• Net als in veel andere plaatsen komen bedrijfspanden als gevolg 

van de veranderende economie leeg te staan. Een deel van deze 
panden is uitermate geschikt om in te wonen. Zeker binnen Soest zijn 
hiervoor voldoende mogelijkheden. Hierdoor wordt versnippering aan 
bedrijfsgebouwen teruggedrongen en kunnen bepaalde doelgroepen 
binnen Soest een betaalbare woning gaan bewonen.

• Wat ons betreft mag er wel wat meer ruimte komen voor creatieve 
bouwplannen van burgers. Niet alleen maar eenheidswoningen maar 
ook variatie maakt de gemeente mooier en aantrekkelijker.

• Bij nieuwbouw staan wij voor een verantwoorde indeling van de 
openbare ruimte. Soest is een aantrekkelijke gemeente om te 
wonen, rijk aan natuurschoon. Dat moet vooral zo blijven. Natuur 
is ons veel waard, maar leefbaarheid en het kunnen opvangen van 
onze jongeren ook. Het gaat om een balans tussen twee belangrijke 
waarden voor Soest!

• Als er gebouwd wordt, dan moet dat doordacht, samenhangend 
en duurzaam gebeuren, vinden we. Hergebruik van materialen zou 
volgens ons normaal moeten zijn. Het liefst zien we dat alle nieuwe 
woningen zonder aardgasaansluitingen en energieneutraal worden 
gebouwd.

• In Soest staan veel oude gebouwen en oudere woningen. Woningen 
die nog jaren mee kunnen en van vitaal belang zijn voor onze 
woningmarkt, maar die niet meer voldoen aan de energie-eisen 
van vandaag. Daarom pleit de ChristenUnie-SGP ervoor om 
woningbezitters te helpen in het verhogen van de energie labels. 
Door te investeren in het verduurzamen van woningen helpen wij de 
druk op het milieu te verminderen en milieudoelstellingen te behalen.

• Binnen de gemeente staan veel panden die uitermate geschikt 
zouden zijn voor het opwekken van zonne-energie. De ChristenUnie-
SGP is groot voorstander van het opwekken van zonne-energie. 
Hierbij zouden naar onze overtuiging in de komende jaren alle 
overheidsgebouwen moeten worden voorzien van zonnecollectoren. 
Daarnaast zouden er subsidieregels moeten worden ontworpen om 
niet draagkrachtige woningeigenaren te helpen of te verleiden tot het 
aanleggen van hun eigen energiebron.

Neem senioren serieus
Uit verschillende hoeken is ons al enkele jaren duidelijk dat veel 
senioren wel zouden willen verhuizen maar in de gemeente Soest 
geen woonruimte vinden die voldoet aan hun behoeften. Vanuit allerlei 
onderzoeken is bekend hoe ouderen van nu graag zouden willen wonen 
en leven. Te lang zien wij dat er niets met deze vragen en suggesties 
gedaan is.

Wij willen de adviezen en onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld de 
ANBO, Adviesraad Sociaal Domein, Woon Advies Commissie, Cosbo en 
de SWOS graag handen en voeten geven. De afgelopen jaren hebben 
we gezien wat sluiting van woon- en zorgcentra voor gevolgen heeft. 
Ouderen hebben minder aanspraak, minder georganiseerde activiteiten 
binnen handbereik. Soms worden inwoners door intensieve zorg verplicht 
om gescheiden van elkaar te gaan wonen. Los van alle emotionele pijn 
ligt een sociaal isolement op de loer. Dat moet stoppen. Onze oudere 
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inwoners verdienen een plek waar zij samen met leeftijdsgenoten de 
laatste jaren van hun leven kunnen en willen doorbrengen. Als de markt 
hiervoor van overheidswege is veranderd, ontslaat ons dat niet van de 
plicht om zelf met initiatieven te komen.

Wij horen van veel oudere inwoners, dat ze graag samen zijn. Laten wij 
hen die kans bieden en in mogelijkheden denken. Dat verdient deze 
groep inwoners naar onze mening.

SAMENGEVAT:
• Vergroten van woonkansen.
• Werken aan woningen met energielabel.
• Bouw aan zonne-energie.
• Waakzaam zijn op natuurgebieden.
• Duurzaam bouwen.
• Van bedrijfsruimte naar woonruimte.
• Neem senioren serieus.
• Zorgwoningen mogelijk maken.

4. Natuur en milieu
Een buurtbewoner uit Soesterberg: “Om onze woning ligt een stuk 
groenstrook van de gemeente dat slecht wordt onderhouden. Wij zouden 
het onderhoud en gebruik ervan graag van de gemeente overnemen, 

maar ze geven niet thuis.”

Een Soester boer aan het woord: “De regels zorgen ervoor dat mijn 
plezier volledig verdwenen is. …. Het is hard werken voor een bescheiden 
verdienste. De melkprijs gaat gelukkig weer een beetje beter de laatste 
tijd, anders zou ik er nu al anders voorstaan.

Veel inwoners van Soest en Soesterberg hebben ons aangegeven graag 
een stuk groen uit hun buurt te willen onderhouden omdat de mate van 
onderhoud hen stoort. De woonomgeving van betreffende inwoners gaat 
er in veel gevallen op vooruit terwijl de taakstelling op groenonderhoud 
hierdoor zou kunnen verminderen.

De gemeente Soest kent gelukkig nog een heel aantal boeren. Families 
die zich met alles wat hen lief is inzetten voor natuur en dier. Boeren 
die leven van de opbrengsten van hun land. Het is onze overtuiging 
dat deze overgebleven boeren onze ondersteuning verdienen. Te veel 
zien wij regels als oorzaak van de ondergang van boerenbedrijven. De 
ChristenUnie-SGP wil boeren helpen te investeren in landbouw en met 
zorg voor hun dieren hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Wij steunen 
initiatieven uit de samenleving zoals Herenboeren.
Wij willen zorgvuldig omgaan met de natuur. Juist in de natuur herkennen 
we de grootheid van de schepping. We worden vanuit de Bijbel 
opgeroepen om naar de natuur, God schepping, om te zien. Bovendien, 
als we de natuur geweld aandoen, dan doen we onszelf uiteindelijk 
ook geweld aan. Daarom willen we milieuvervuiling tegengaan en 
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activiteiten ondersteunen die de natuurwaarde vergroten. Een schoon 
milieu, waaronder ook het openbaar groen en onze waterhuishouding 
valt, heeft daarom onze volle aandacht. Natuur is kwetsbaar en kan niet 
voor zichzelf spreken. Daarom zijn er ook binnen de gemeente Soest 
regels nodig die de natuur en het milieu beschermen, om de belangen 
van de natuur af te wegen tegen andere belangen, en om samenhang 
te creëren met andere belangen. Bijvoorbeeld verduurzaming van de 
economie maar ook het tegengaan van klimaatverandering. Wij vinden 
dat we aan onze kinderen verplicht zijn, om zorgzaam om te gaan met 
onze prachtige flora en fauna, zodat zij ook kunnen blijven genieten van 
de grootheid van Gods schepping. Vervuiling van de lucht en de natuur, 
verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zien we als een 
grote bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Ons landschap biedt geweldige mogelijkheden voor insecten en 
bedreigde diersoorten als vlinders, kevers, vliegen en bijen. Wij 
willen ons daarom graag sterk maken en inzetten om binnen onze 
gemeentegrenzen deze en meer bedreigde insectensoorten uit te 
zetten en het houden van bijen stimuleren. Hierdoor wordt de ecologie 
bevorderd en uiteindelijk ook onze eigen agrarische voedselvoorziening 
bevorderd.

Concrete maatregelen voor natuurbeheer
• Ontwikkelen en uitvoeren van een visie op onze groen- en 

milieuregelgeving. Dan kan er gericht, meer en planmatig onderhoud 
worden gepleegd aan onze natuurgebieden.

• Het verduurzamen van onze waterstromen. Of het nu gaat om 
opvang van regenwater of het zuiveren van afvalwater, het is van het 
grootste belang dat we daar meer oog voor krijgen, omdat water van 
vitaal belang is voor iedereen. Wateroverlast, maar ook verdroging 
verdienen de komende jaren onze aandacht.

• De afgelopen jaren is het kapbeleid veranderd en dat heeft in veel 
gevallen tot gevolg gehad dat er veel groen is verdwenen. Bomen zijn 
echter van vitaal belang voor onze leefomgeving en voor ons leven. 
Bomen nemen veel CO2 op, produceren zuurstof en leveren hiermee 
een belangrijke bijdrage aan ons klimaat. Daarom hechten wij veel 
waarde aan herplant-plicht binnen de grenzen van Soest.

Het onderhoud in de Soester(-bergse) bossen is een doorlopend proces 
en moet onverminderd doorgaan. Wandelaars, fietsers, ruiters en vele 
nadere recreanten gebruiken onze natuurgebieden en daar zijn we trots 
op, dat maakt ons bijzonder. Daarom mag onderhoud niet ontbreken.

• Inheemse beplanting wordt momenteel overwoekerd door exotische 
planten en struiken die steeds meer in Soest en omgeving gaan 
groeien. Bijv. de Japanse Duizendknoop. Deze plant breidt zich 
snel uit, ook onder de grond. Dit wordt steeds meer een probleem. 
Aandacht voor bestrijding van deze planten is noodzakelijk om 
de inheemse beplanting te kunnen behouden. Dit geldt ook voor 
bepaalde insecten die vanuit andere landen in Soest komen. 
Bijvoorbeeld wespen uit Zuidoost Azië. Inheemse wespen en 
solidaire bijen worden verdrongen uit de natuur en verdienen daarom 
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onze aandacht.
• Wat ons betreft ontstaat er een win-winsituatie, als we onder 

goede voorwaarden meer groen aan bewoners in bruikleen zouden 
geven. Hierdoor wordt het groen onderhouden, de gemeente 
ontlast en het aanzien en daarmee de leefbaarheid in veel gevallen 
vergroot. Daarom zijn wij voorstander voor het meer participeren 
van buurtbewoners en het in bruikleen geven van groenstroken. 
Betrekken maakt betrokken.

Investeren in schone energie
De tijd van fossiele brandstoffen ligt achter ons. Het is onze overtuiging 
dat wij binnen afzienbare tijd volledig over moeten zijn geschakeld op 
schone energie. We zijn daarom voorstanders van het behalen van de 
klimaatdoelstellingen die gemeenten opgedragen hebben gekregen. 
En dat kost niet alleen veel geld, maar bovenal moed en lef. Binnen de 
gemeente Soest moeten wij actief zoeken naar alternatieve locaties waar 
wij op alternatieve wijze(n) energie kunnen opwekken. Daarbij moeten wij 
niet weglopen voor moeilijke discussies maar juist alle belangen in een 
zorgvuldig proces met elkaar afstemmen. Zo zien we graag dat op elk 
vastgoedobject van de gemeente zonnepanelen worden aangebracht. 
Het is onze overtuiging dat wij snel af moeten van onze afhankelijkheid 
van aardgas. Daarom willen wij graag bouwen aan een toekomst zonder 
deze energiebron, en dat kan. Investeren in isolatie van woningen zorgt 
voor enorme kostenbesparingen voor huishoudens en verdient zich op 
termijn dubbel terug, zowel financieel, als op milieugebied.

Behoud van de polder
Wie kent de mooie groene polders van Soest niet? Het is een prachtig 
gebied waar veel inwoners en recreanten graag doorheen fietsen. En dat 
houden wij graag zo! Het is echter ook onze overtuiging dat we diezelfde 
mooie plekken beter kunnen benutten met behoud van het unieke 
karakter. Door aanleg van fietspaden en de mogelijkheid tot recreatie 
wordt de waarde van de polder versterkt. Zo behouden we de pracht en 
maken we die tegelijk toegankelijk voor toeristen en recreanten.

SAMENGEVAT:
• Versterk de natuur.
• Neem maatregelen voor water.
• Maak bos- en bomenbeleid.
• Betrek bewoners actief.
• Boeren ondersteunen.
• Inheemse beplanting en insecten beschermen.
• Investeren in schone energie.
• Investeren in energiebesparing.
• Behoud van de polder.
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Elly: ”Er gebeuren daar vreemde zaakjes, ik weet niet wat het is maar het 
klopt daar niet.”

Hanneke: “Zodra het donker wordt kom ik niet meer buiten, ik voel me niet 
veilig in mijn eigen woonwijk.” Erwin: “Ik durf onze dochter niet alleen te 
laten gaan, je hoort tegenwoordig zulke rare verhalen.” Henk: “Wij zijn die 
overlast gevende jongeren spuugzat, er komt een moment dan barst hier 
de bom.”

Bij zulke uitspraken realiseren we ons ook dat we als gemeenschap 
kwetsbaar zijn, dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid is maar 
constante aandacht nodig heeft. Daarom heeft dit onderwerp onze volle 
aandacht. Of het nu gaat om overlast van een buurtgenoot of onzichtbare 
ondermijning, we willen het aanpakken! Het verstoort ons woongenot en 
gevoel van veiligheid. Daar trekken wij tegen ten strijde.

Veiligheid is wat ons betreft verbonden aan zorg voor elkaar, omzien naar 
elkaar. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen die van je eigen 
veiligheid. Het reikt ook uit naar de mensen om ons heen. De overheid is 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar veiligheid is 
in de ogen van de ChristenUnie-SGP niet alleen maar een zaak van de 
overheid. Het is een zaak van ons allemaal, van de gehele gemeenschap. 
Daarin willen wij graag een aanjager zijn maar ook mensen en middelen 
beschikbaar hebben als er moet worden ingegrepen. Naast strafrecht 
pleiten wij ook voor een stevige bestuurlijke aanpak.

Veiligheid in Soest en Soesterberg
De veiligheid in de gemeente Soest hangt nauw samen met de sociale 
verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen woonwijk of straat willen 
nemen. Als de overheid hierop bezuinigt, kan dat grote gevolgen hebben 
voor burgers. Daarom is de ChristenUnie-SGP van mening dat er 
blijvende aandacht en investeringen nodig zijn en er moet werk gemaakt 
worden van burgerparticipatie in het domein openbare orde en veiligheid. 
Overheid en burgers moeten nauw samenwerken aan veiligheid. Samen 
sterk voor een veilige en leefbare woonomgeving. Veiligheid gaat verder 
dan alleen de inzet van politie en Buitengewone Opsporing Ambtenaren 
(BOA´s) van de gemeente. Het actief betrekken van inwoners bij de 
veiligheid op straat, in de wijk en in huis is een belangrijke taak. Ook 
het signaleren of wegnemen van onveilige situaties is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Aanpak overlastveroorzakers
We zien dat maar een klein deel van de samenleving problemen 
veroorzaakt. In die groep veroorzakers willen wij energie, geld en tijd 
steken. Hangen moet mogelijk zijn en blijven zonder hierbij overlast 
te veroorzaken. Jongeren die wel overlast geven, zijn in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Maar ook ouders moeten 
aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. Op hen rust de 
taak een goede morele vorming aan hun kinderen mee te geven. De 

5. Openbare Orde en Veiligheid
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gemeente zet onder meer met succes Buurtbemiddeling in en wij zullen 
er alles aan doen om dit in de toekomst te behouden of uit te bouwen met 
andere partners zoals straatcoaches en jongerenwerkers. We zijn blij met 
de komst van jeugdboa´s.

Creëer hangplekken
Door de aanleg van woonwijken en de inrichting van het publieke 
domein hebben wij leefruimte zoals veel ouderen die vroeger kenden, 
verdrongen. Net als dat jongeren vroeger op straat hun eigen plek hadden 
wil de ChristenUnie-SGP ruimte maken voor jongeren. Dat betekent 
dat nagedacht moet worden over het inrichten van hangplekken. In de 
gemeente Soest kennen wij een aantal succesvolle hangplekken. Helaas 
kennen wij ook plaatsen waar jongeren door hun gedragingen overlast 
veroorzaken. Wij hechten er waarde aan om jongeren die ruimte te bieden 
waardoor zij een eigen plek krijgen zonder daarbij overlast te hoeven 
veroorzaken.

Vuurwerk reguleren
Jaarlijks terugkerend probleem is de overlast door vuurwerk. Wij zijn 
niet tegen het afsteken van vuurwerk maar pleiten ervoor om kwetsbare 
groepen hiertegen te beschermen. Daarom willen we graag dat er 
opgetreden wordt tegen vernielingen en het afsteken buiten de toegestane 
tijden. Op termijn zouden wij graag de discussie willen openen over 
centrale vuurwerklocaties georganiseerd vanuit de gemeente met als doel 
het terugdringen van overlast en beperking milieuschade.

Aanpak vandalisme
Het voorkómen van norm overschrijdend gedrag is belangrijk. Partners 
in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en 
gezondheidszorg en natuurlijk de ouders, de gezinnen. Samenwerking 
tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet uitmonden in 
overleg zonder resultaten. De gemeente moet hierin een (pro-)actieve en 
regisserende rol vervullen. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is 
daarom noodzakelijk. Op het moment dat zaken vernield zijn, denk aan 
bushaltes, fietsenstallingen, speeltoestellen, straatmeubilair, openbaar 
groen of welke andere zaken dan ook, dient dit zo snel als mogelijk 
hersteld te worden waarbij de kosten zo veel als mogelijk direct op de 
daders verhaald worden. Dat geldt ook voor het opruimen van afval.

Betrek ouders
Als we daders van vernielingen of andere verstoringen van de openbare 
orde aanpakken, dan willen wij ook dat de ouders van minderjarige 
verdachten hierbij betrokken worden. Alleen in samenwerking met ouders 
en opvoeders kunnen jonge mensen weer in het juiste spoor gezet 
worden. Daarom zijn wij voorstander om bij elke zaak waar minderjarigen 
betrokken zijn, de ouders of opvoeders actief te benaderen en te betrekken 
bij het herstel of betaling van de schade.

Drugsbeleid versterken
Ondanks de betrekkelijke rust rondom de coffeeshop in Soest zijn wij 
tegen gedoogbeleid ten aanzien van drugs. We beseffen dat met de 
komst van de coffeeshop de “ondergrondse drugsstromen” sterk zijn 
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afgenomen. Ondanks die wetenschap blijven wij tegenstander van 
drugsgebruik omdat aan drugsgebruik en drugshandel een enorme 
criminele verbinding zit. Bovendien zijn de gevolgen van drugsgebruik 
enorm ontwrichtend voor de betrokkene en zijn directe omgeving. Zowel 
individuen als gezinnen lijden vaak zwaar onder het gebruik van drugs, 
fysiek, geestelijk en financieel. Daarnaast werkt drugsgebruik in veel 
gevallen criminaliteit in de hand. Drugspreventie moet een vast onderdeel 
op scholen zijn en ondersteuning aan ouders en betrokkenen moet verder 
uitgebreid worden.

Politie zichtbaar houden
Burgers zijn de ogen en oren van de politie. Een goede samenwerking 
tussen burgers en de politie is daarom van belang. Als partij willen wij de 
samenwerking tussen burgers en politie bevorderen. Samenwerking met 
buurgemeenten mag niet leiden tot een verschraling van politie-inzet in 
Soest en Soesterberg. Criminaliteitsbestrijding zal de hoogste prioriteit 
moeten hebben.

De ChristenUnie-SGP blijft zich sterk maken voor voldoende zichtbaar 
blauw op straat (politiemensen en BOA’s) om krachtig op te kunnen treden 
tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Wij zetten 
ons in voor het behoud van het politiebureau in Soest. Ook het doen van 
aangifte in Soesterberg moet blijvend mogelijk zijn.

Inzet Buitengewone Opsporing Ambtenaren. BOA’s 
De aankomende jaren zal de gemeente meer Buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. De BOA’s zullen met name in het 
openbare domein werkzaam moeten zijn om te handhaven. Zo zien wij 
graag meer controle op plaatsen waar jongeren samenkomen maar ook 
in winkelgebieden en rondom uitgaansgelegenheden. Daarnaast zouden 
BOA’s een goede invloed kunnen uitoefenen rondom evenementen en in 
woongebieden met specifieke aandacht-vragen waarbij gestreefd moet 
worden naar een optimale samenwerking met de politie én de burger. Als 
partij zien we graag dat BOA’s meer bevoegdheden krijgen.

Ontwikkeling Brandweer
De brandweerzorg is een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio 
Utrecht geworden. Hierdoor hebben wij als gemeente Soest minder 
inbreng op de brandweer gekregen. Toch zullen wij vanuit onze expertise 
blijven waken over de brandweerzorg in de gemeente Soest. Het behoud 
van de brandweer in Soesterberg is voor ons een vanzelfsprekendheid.

In onze gemeente werken veel brandweervrijwilligers. Voor hun 
professionele inzet en betrokkenheid hebben wij grote waardering. Verder 
moet brandpreventie hoog op de agenda blijven staan.

Waarborg medische zorg
Medische zorg is een belangrijk ingrediënt binnen een gezonde 
samenleving. Daarom pleiten wij voor diverse lokale gezondheidscentra 
op verschillende plaatsen binnen de gemeenschap. Een belangrijk 
onderdeel van snelle medische zorg is de beschikbaarheid van 
ambulances. Ondanks het feit dat we als gemeente weinig invloed 
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hebben op de inzet van ambulances in spoedeisende situaties zullen wij 
ons hiervoor sterk blijven maken. Evenals voor de inzet en verspreiding 
van voldoende AED´s en hiervoor opgeleide vrijwilligers.

Samengevat:
• Pak overlastveroorzakers aan.
• Creëer hangplekken.
• Vuurwerk reguleren.
• Aanpak vandalisme.
• Betrek ouders.
• Drugsbeleid versterken.
• Politie zichtbaar houden.
• Inzet Gemeentelijke BOA’s.
• Ontwikkeling Brandweer.
• Waarborg medische zorg.

Bij de noodopvang van vluchtelingen in Soesterberg werden door burgers 
allerlei activiteiten georganiseerd. Nog voordat de burgemeesters van 
Zeist en Soest hiervoor een formeel startschot hadden gegeven, waren 
er al diverse burgerinitiatieven met sport, recreatie en taalonderwijs in 
de verf gezet. De organisatie daarvan stond in een korte tijd volledig op 
poten, zonder hulp van de gemeenten, maar wel in overleg uiteraard. 
Dat vinden we gaaf: burgers die niet wachten totdat de gemeente actie 
onderneemt en een gemeente die ruimte geeft, zonder de burgers te 
betuttelen.

Loslaten is een kunst. De gemeente hoeft zich echt niet altijd en overal 
mee te bemoeien, vindt de ChristenUnie-SGP. We hebben de afgelopen 
jaren diverse inwoners tot actie zien overgaan. Ideeën werden regelmatig 
volledig uitgewerkt en geconcretiseerd. Mooie voorbeelden hiervan zijn 
die van de actiegroep De Heyberg in Soesterberg en MAVO-Soest. En 
ook de participatie van bewonersgroepen bij de verkeersaanpak Soest-
Zuid en bij de plannen in Smitsveen hebben laten zien dat burgers 
betrokken willen zijn bij processen.

De ChristenUnie-SGP staat voor een overheid die betrouwbaar, integer, 
transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen van 
de burger waard is. Dat geldt wat ons betreft dus voor ieder raadslid, 
wethouder, de burgemeester én de ambtenaren. De overheid moet 
benaderbaar zijn. Dat betekent vooral dat we bereikbaar zijn.

ChristenUnie-SGP ziet graag een gemeente met een open houding 
voor initiatieven van burgers. Hierin past een overheid die meedenkt en 
faciliteert.

De ChristenUnie-SGP wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke 
overheid, die zaken niet onnodig ingewikkeld maakt, maar - waar mogelijk 
- zelfs vereenvoudigt.
De ChristenUnie-SGP waardeert het eigene van wijken en dorpen 

6. Bestuurlijke taken
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en wil daar de gemeenschapszin bevorderen. De gemeente moet alle 
mogelijkheden benutten om bewoners van buurten te betrekken bij zaken 
die hen raken. Voor een betrokken wijkenbeleid kiest de ChristenUnie-SGP 
voor het inzetten van bewonersinitiatieven, klankbordgroepen of anders 
georganiseerde wijkvertegenwoordigers. Dit zijn mensen die met beide 
benen in de buurt staan, weten wat speelt en belangrijker, weten wat er 
nodig is.

Daarom wil de ChristenUnie-SGP zich inzetten voor:
• Het aanmoedigen van initiatieven, het nemen van 

verantwoordelijkheden en het faciliteren in middelen aan burgers 
en maatschappelijke instellingen. Dan begeleidt en ondersteunt de 
gemeente dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke 
doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld 
hiervan is het in beheer geven van openbaar groen aan 
buurtbewoners of buurt.

• Het slim samenwerken met andere gemeenten. Wij pleiten hiervoor 
om bij complexe vraagstukken naar samenwerking te zoeken met 
vergelijkbare gemeenten. Wij zijn voorstanders van samenwerken 
maar wel met behoud van eigen identiteit. Uitgangspunt voor de 
ChristenUnie-SGP is dan, dat de kwaliteit van de gemeentelijke 
organisatie (bestuurskracht) op niveau moet zijn en blijven. Dat 
betekent niet dat we als gemeente alles zelf zouden moeten doen 
of bedenken. Wij zijn ervan overtuigd dat wij over een kwalitatief 
goed ambtenarenapparaat beschikken met daarin gedreven en 
gepassioneerde medewerkers. Op die medewerkers zijn wij stuk voor 
stuk trots!

• Het verminderen van regeldruk. ChristenUnie-SGP wil zich inzetten 
voor meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. 
Om regeldruk te verminderen, worden vergunningstelsels waar 
mogelijk omgezet in algemene regels. Maak het burgers gemakkelijker 
iets voor een buurt of wijk te organiseren. Help ze met initiatieven 
en voorkom dat we door te veel regels mooie activiteiten onmogelijk 
maken. Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt. Wie 
zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle.

• Gezonde financiën. De ChristenUnie-SGP streeft naar sluitende 
begrotingen. Uitgangspunt hierbij dat het eerlijk gebeurd, realistisch 
is en bovenal verstandig. Het beleid moet zodanig zijn dat er 
voldoende weerstandvermogen beschikbaar is om onverwachtse 
uitgaven op te kunnen vangen. Toekomstige generaties mogen niet 
opgezadeld worden met de gevolgen van slecht financieel beleid 
van hun voorgangers. Wij streven ernaar om de OZB alleen met 
inflatiecorrectie te laten stijgen. 

SAMENGEVAT:
• Meer participatie.
• Meer faciliteren.
• Slim samenwerken.
• Verminder de regeldruk.
• Ruimte voor gewetensbezwaarden.
• Houdt financiën op orde.



18

7. Economie
Jesse: “Soesterberg is een mooi dorp en ik wilde daar graag mijn nieuwe 
bedrijf opzetten. Maar ik belandde in een stroperig gedoe van allerlei 
regels en voorschriften. Ik werd er moedeloos van. Na een hoop frustratie 
en teleurstellingen ben ik in Utrecht gaan kijken. Het was daar vrij snel 
gepiept. Ik heb ondertussen mijn handen weer vrij voor het ondernemen 
zelf. Daar gaat het voor mij om!”

Jongeren hebben niet alleen last van een tekort aan woningen. Ze lopen 
ook tegen een muur van regels op als ze een bedrijfje willen starten. Dat 
kan de bedoeling niet zijn volgens ChristenUnie-SGP. Na een moeilijke 
tijd van recessie is Nederland weer een beetje aan het groeien en 
bloeien. Wij willen daar graag van profiteren als gemeente. Eén van de 
mogelijkheden daarvoor is het stimuleren van zakelijke initiatieven. Dan 
profiteren we ook van de positieve gevolgen hiervan, zoals economische 
groei en de groei van de werkgelegenheid. Voor ondernemers zoals 
Jesse willen wij dat er dus één en ander verandert. Ondernemen en 
innoveren moeten in Soest en in Soesterberg gemakkelijk gemaakt 
worden en alle ruimte krijgen, vinden wij.

We zijn tegenstanders van (het verder verruimen van) de 
zondagsopenstelling van winkels. Wij zijn er van overtuigd dat veel 
ondernemers liever niet op zondag geopend zouden willen zijn. Wij 
gunnen hen die vrije dag. Daarnaast vinden wij de zondagrust voor hen 
die naar een kerk of andere geloofsgemeenschap willen belangrijk. De 
tijd voor stilte en bezinning staat door zondagactiviteiten onder druk.

De ChristenUnie-SGP staat voor een open arbeidsmarkt. Iedereen doet 
mee, ongeacht schoolopleiding, religie, fysiek en mentale mogelijkheden, 
herkomst of status. Iedereen krijgt de kans om zijn talenten te ontplooien 
op de arbeidsmarkt. De overheid heeft hierin een faciliterende, 
stimulerende en indien nodig ook prikkelende rol. Werkgevers die mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen worden ontzorgd; 
de overheid vermindert de administratieve lasten en risico’s voor 
werkgevers.

De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen 
meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk is niet alleen 
waardevol voor het welbevinden, maar levert ook een kostbare bijdrage 
aan de samenleving, die door de overheid erkend moet worden.

SAMENGEVAT:
• Gestroomlijnde procedures voor ondernemers.
• Stimuleren van innovatie en ondernemerschap.
• Open arbeidsmarkt, ook voor mensen met een beperking.
• Meer erkenning voor vrijwilligers.
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De ChristenUnie-SGP is over het algemeen tevreden over het huidige 
verkeersbeleid in Soest en Soesterberg. We hebben ons actief verzet tegen 
een autotunnel onder het spoor bij station Soest-Zuid. We zijn dan ook blij 
dat de plannen zoals die er nu uitzien -zonder aanleg van een tunnel en 
zonder rondweg door de polder- worden gerealiseerd. Mede door de inzet 
van onze partij is voorkomen, dat er een kaalslag op Soest-Zuid heeft 
plaatsgevonden en groen is veranderd in asfalt.

Stimuleer het gebruik van de fiets
De fiets zien we als een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de 
korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet 
milieubelastend. Om die reden willen wij graag meer ruimte bieden aan 
fietsers en de fietsveiligheid in het algemeen. Aanleg en onderhoud van 
fietspaden door de gehele gemeente zien wij als een must:
• Veel kinderen en jongeren fietsen elke dag naar scholen en of werk. 

Daarvoor maken zij gebruik van vele hoofdfietsroutes in de gemeente. 
Veel van die routes zijn prima, maar we kennen ook routes waar 
veelvuldig ongelukken gebeuren. Te denken valt aan onoverzichtelijke 
rotondes. Als partij willen wij dat de veiligheid van onze fietsers voorop 
staat en daarom willen wij deze hoofdroutes veilig, overzichtelijk en 
herkenbaar.

• Ook recreatieve fietspaden verdienen onze aandacht. Ze ‘brengen’ onze 
inwoners en ook toeristen naar de mooiste plekjes in de omgeving. Wij 
willen dat deze wegen niet alleen attractief zijn, maar ook veilig. Daarom 
is onderhoud van deze wegen blijvend noodzakelijk.

• Straatverlichting helpt ons in donkere tijden onze weg te vinden. 
Daarnaast verhoogd goede verlichting het veiligheidsgevoel. Het 
is daarom dat wij graag met name onze fietspaden willen voorzien 
van verlichting. Deze verlichting moet zijn uitgevoerd met slimme 
technologie waardoor er slechts verlicht wordt als er activiteit wordt 
waargenomen. Dergelijke initiatieven worden in verschillende 
gemeenten meer en meer uitgevoerd. De ChristenUnie-SGP wil op 
termijn alle fietswegen voorzien van slimme verlichting.

• Om het gebruik van fietsen verder te stimuleren geloven wij dat wij 
fietsers nog beter moeten faciliteren in goede en veilige fietsstallingen. 
Daarom willen wij bij winkelcentra en uitgaansgelegenheden slimmer 
ingerichte plaatsen voor fietsen met inbegrip van middelen waardoor 
fietsen aan vaste punten kunnen worden vastgezet ter bestrijding van 
diefstal. Ook zien wij graag meer mogelijkheden voor het stallen van 
fietsen bij opstapplaatsen in openbaar vervoer.

• Binnen de gemeente Soest hebben wij een actieve fietsersbond. Daar 
zijn wij trots op! Deze mensen hebben al veel zaken op de kaart gezet 
en zouden naar onze mening ook een waardevolle aanvulling zijn 
op de lessen die op basisscholen worden aangeboden aangaande 
verkeersveiligheid. Daarom zijn wij voorstanders van het betrekken van 
de fietsersbond bij educatie aan kinderen maar ook aan nieuwkomers 
die onbekend zijn met het drukke verkeer in Nederland en in het 
algemeen binnen de gemeente Soest.

8. Verkeer en infrastructuur
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Goede zorg voor voetgangers
• Voetgangers hebben eveneens meer ruimte nodig. Veel wandelroutes 

zijn onder meer door wortelopdruk in een slechte staat. Daarom pleit de 
ChristenUnie-SGP voor verbetering van bestaande voetpaden.

• We willen zelfs nog een stap verder gaan, met het oog op wandelwagens, 
rollators en rolstoelen. Voor deze gebruikers willen wij graag investeren in 
aanpassingen die zorgen voor paden met een levensloopbestendig karakter.

Investeren in automobiliteit. 
Het gebruik van de auto neemt toe. Daar kunnen we niet omheen. ChristenUnie-
SGP wil daar graag goede voorzieningen voor treffen.
• We zijn voor de verbetering van de bereikbaarheid van onze 

bedrijfsterreinen en winkelcentra.
• Voldoende parkeergelegenheid vinden we belangrijk. Ondernemers hebben 

er last van als klanten hen niet of onvoldoende kunnen bereiken. Denk 
hierbij aan de parkeerdrukte in Soestdijk.

• Om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren, zijn wij voor 
maatregelen die automobilisten verleiden om over te stappen naar 
elektrisch. Daarom willen wij graag veel meer elektrische oplaadpunten. 
Ook willen wij eigenaren ondersteunen in de aanleg van particuliere 
oplaadpunten en regelgeving daarvoor gemakkelijker te maken.

• Draai de geslotenverklaring door de polder van en naar Amersfoort om. 
Hierdoor hoeven inwoners van Soest niet elke dag tijdens de spits om 
te rijden zoals nu al jaren het geval is. Wij willen de voordelen van deze 
rijrichting, het gaat om onze polder.

Vervoer voor ouderen
Bij het onderwerp openbaar vervoer breken we als ChristenUnie-SGP graag een 
lans voor de bereikbaarheid van onze oudere inwoners. De gemeente Soest-
Soesterberg kent diverse locaties waar ouderen wonen of mensen worden 
verzorgd of verpleegd. Het is belangrijk dat deze plaatsen bereikbaar blijven voor 
het openbaar vervoer. Alhoewel buslijnen een aangelegenheid van de Provincie 
Utrecht is zijn wij ervan overtuigd dat wij ons maximaal moeten blijven inzetten 
om deze bewoners mobiel te houden. Daarvoor is het nodig dat busverbindingen 
in de directe nabijheid gelegen zijn en opstapplaatsen op een juiste wijze 
zijn ingericht. Daarvoor willen wij ons blijven inzetten. Trouwens ook voor de 
ongeveer 65 vrijwilligers van het SWOSS die op werkdagen onze oudere 
inwoners in en om Soest en Soesterberg thuis ophalen en naar uiteenlopende 
plekken brengen. Ze vergroten daarmee hun zelfredzaamheid. Heel positief! Met 
dank aan de vele lokale ondernemers die dit initiatief (ouderenbus) sponseren.

SAMENGEVAT:
• Zorg voor veilige recreatieve fietspaden.
• Investeer in hoofdfietsroutes.
• Breid het aantal fietsenstallingen uit.
• Graag meer verkeerseducatie.
• Investeer in voetpaden.
• Zorg voor slimme straatverlichting.
• Investeer ook in automobiliteit.
• Zorg voor voldoende parkeerplaatsen
• Uitbreiding oplaadpunten.
• Houd ouderencentra bereikbaar.
• Houd ook medische locaties bereikbaar
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Herman van Veen heeft oog voor jonge musici. Die geeft hij graag een kans 
om zich verder te ontwikkelen. Hij stelt zijn theaterzaal op landgoed de Paltz 
bijvoorbeeld ter beschikking voor een masterclass aan jonge fluitisten. De 
galerieën van amateurschilders, jazzconcerten, kamermuziek in de Open Hof. 
Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele artistieke initiatieven die in 
Soest en Soesterberg worden ondernomen en waar ChristenUnie-SGP de 
waarde van inziet. 

De ChristenUnie-SGP pleit voor cultuur en sport in de breedte, bereikbaar 
en betaalbaar voor iedereen. Via laagdrempelige activiteiten kunnen minima, 
ouderen, mensen met een beperking en kinderen in gezinnen met minder 
financiële draagkracht kennis maken met sport, muziek en cultuur.

Kies je Sport vinden we een mooi initiatief om sport laagdrempelig te maken 
voor iedereen. Daarnaast willen wij kunst meer naar de voorgrond brengen en 
zijn we blij met initiatieven als Kies je Kunst waarbij kinderen op de basisscholen 
meer kennis kunnen maken met kunst. De ChristenUnie-SGP pleit voor het 
versterken van zogenaamde brede sportverenigingen, die kunnen investeren 
in de kwaliteit van hun sportaanbod en verbinding zoeken met onderwijs en 
het sociaal domein. Verder investeren in samenwerking is eveneens belangrijk. 
Door slimmer samenwerken kan het brede aanbod zo veel als mogelijk blijvend 
worden aangeboden. Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook 
samen. De ChristenUnie-SGP wil ook het informeel sport stimuleren, buiten de 
sportverenigingen en accommodaties, onder meer door het ontwikkelen van 
recreatieve routes door onze mooie natuur. De aanleg en onderhoud van fiets 
en wandelpaden zijn daarvoor van belang. De laatste jaren is flink bezuinigd 
op speelplaatsen voor kinderen. Als ChristenUnie-SGP willen we investeren in 
speelplekken voor kinderen en sportplekken voor jongeren.

In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis en kunnen zij hun creatieve 
talenten ontwikkelen. Initiatieven als de Kunstroute en de vele activiteiten op 
de maandelijkse culturele agenda willen wij blijven stimuleren. We zijn blij met 
het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het geeft onze gemeente veel 
positieve aandacht. Museum Oud Soest daarentegen verdient versterking. Het 
bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten 
en gegevens uit de lokale geschiedenis van Soest en Soesterberg vindt 
zorgvuldig plaats. Op veel terreinen is de laatste jaren hard gewerkt, met mooie 
resultaten. We zijn er echter nog niet en daarom zet de ChristenUnie-SGP zich 
graag in op de volgende terreinen:

Aandacht voor Sportgebouwen
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in goede sportlocaties. Te denken 
valt aan de bouw van de sporthal in Smitsveen en de recente renovatie van de 
Banninghal in Soesterberg. Maar er moet meer gebeuren. In de wijk Overhees 
voldoet sporthal Orlando al enige jaren niet meer en tevens is Beukendal 
ook aan renovatie toe. Wij zijn tegenstanders van een grote sportlocatie in 
dichtbevolkte wijken. Daar hebben wij nooit geheimzinnig over gedaan. Een 
sporthal moet ruimte hebben om bezoekers te kunnen ontvangen zonder daarbij 
overlast voor de wijk te veroorzaken. Daarom zoeken wij liever ‘bovenwijks’ naar 
goede locaties voor sporthallen.

9. Sport, recreatie en cultuur
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Sportstimulering
We willen graag pleiten voor sportstimulering die specifiek gericht is op 
het betrekken van minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere 
doelgroepen. We hebben veel waardering voor de inzet van vele mensen voor 
gehandicapte sporters. “G-teams” voor gehandicapte sporters vinden we erg 
belangrijk!

Uitbreiding van infrastructuur
De ChristenUnie-SGP is voorstander van recreëren in de natuur. Werken aan 
je gezondheid en ondertussen genieten van Gods Schepping is iets waar 
we veel mensen in alle leeftijdsgroepen bij willen betrekken. Daarom zijn wij 
voorstander van het creëren of uitbreiden van fiets-, wandel-, nordic walking en/
of hardlooproutes en mountainbikeroutes binnen onze gemeentegrenzen. Wij 
zien dit als een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde 
als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken.

Versterking recreatie
ChristenUnie-SGP wil ervoor pleiten dat de gemeente zorgt voor goede 
randvoorwaarden waarmee recreatiebedrijven, horeca- en andere 
recreatievoorzieningen kunnen bijdragen aan groei van de recreatie als 
economische factor binnen de gemeente Soest.
We zoeken hierin echter ook weer de balans tussen genieten van de 
mooie natuur en de eventuele schade en natuurverstoring die dit genieten 
kan veroorzaken. We denken vanuit mogelijkheden met aandacht voor 
neveneffecten.

Elk kind een zwemdiploma
Sinds 2015 is het schoolzwemmen geen vast onderdeel meer vanuit de 
basisscholen in de gemeente Soest. Toch zijn wij overtuigd van het belang van 
zwemvaardigheid van kinderen. Daarom pleiten wij voor regelingen die het 
mogelijk maken voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, om toch een 
zwemdiploma te behalen. Vanuit met name het JSF (JeugdSportFonds) worden 
ouders financieel geholpen of in staat gesteld om hun kind te leren zwemmen. 
Wij blijven deze aanpak steunen en willen daar waar nodig extra financiële 
middelen vanuit het gemeentefonds vrijmaken om alle kinderen aan een 
zwemdiploma te helpen. Overigens zien wij het liefst dat het schoolzwemmen 
weer terugkomt in het onderwijs.

Aanleg buitenspeelplaatsen
De laatste jaren is er bezuinigd op de speelplaatsen voor kinderen. Als 
ChristenUnie-SGP willen we investeren in speelplekken voor kinderen en 
jongeren die voldoen aan hun behoeften en het buitenspelen bevorderen. We 
zijn voorstanders van rookvrije speelplaatsen. We staan voor een gezonde 
leefomgeving. Wat ons betreft stimuleren we ouderen om niet te roken in 
de omgeving van speelplaatsen zodat kinderen in een gezonde omgeving 
kunnen spelen. Samen met buurtbewoners zorgen we ervoor dat er in elke wijk 
voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen.

Samengevat:
• Aandacht voor Sportgebouwen.
• Sportstimulering.
• Uitbreiding van infrastructuur.
• Versterking recreatie.
• Elk kind een zwemdiploma.
• Aanleg rookvrije buitenspeelplaatsen.



SLOTWOORD

Met dit verkiezingsprogramma willen 
als wij ChristenUnie-SGP vanuit Bijbels 
perspectief, met overtuiging het verschil 
maken. Geen politiek die meewaait met 

de waan van de dag. Een politiek die niet 
alleen gericht is op geld en bezit maar 

streeft naar een zinvol leven in veiligheid 
en vrijheid. Die kritisch constructief 

bouwt aan de samenleving in Soest en 
in Soesterberg. Politiek waarbij wij ons 
steeds opnieuw de vraag stellen wat de 
gevolgen van onze keuzes zijn voor onze 
inwoners. Politiek bedrijven vanuit een 

dubbele overtuiging die goed is voor Soest 
en Soesterberg, die goed is voor u en jou!

Harrie Dijkhuizen
Lijsttrekker
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