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Wat is de ChristenUnie voor partij?
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en
doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de Utrechtse
Heuvelrug.
Wij geloven dat mensen gemaakt zijn door God, en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om
samen te leven. Het gaat niet alleen om bezit, maar om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Wij willen geen samenleving waarin de overheid bepaalt wat we moeten denken en doen,
maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in
- zorg voor elkaar
- de belangrijke rol van gezinnen
- een dienende en eerlijke overheid
- een economie die het op de lange duur volhoudt
- een zorgvuldige omgang met de natuur, Gods schepping.

tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel.

Zet je in voor de bloei van
de stad waarin je woont,
want de bloei van de stad
is ook jullie bloei.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap, die hoop geeft

(Jeremia 29:7)

De Bijbel
Bij het zoeken naar antwoorden op de lastige dingen van deze

voor de toekomst. Wij geloven dat christelijke principes ook
goed zijn voor de Utrechtse Heuvelrug, zonder daarbij aan mensen een bepaald geloof op te
willen leggen.

De fractie van de ChristenUnie: Tom Zoutewelle, Dick Karssen (raadslid), Dianne van Wijnen
en Willy Bij de Vaate.
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Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
De overheid kan niet alles oplossen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven, maar
voor kwetsbare mensen moeten we wel een vangnet bieden. Ook moet de overheid mensen
beschermen. Daarom is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen grenzen
aangeeft en mensen ook aan die grenzen houdt.

1.1 Vertrouwen in de politiek
Leiders moeten eerlijk zijn en goed luisteren, anders vertrouwen mensen de politiek niet meer.
In de gemeenteraad wil de ChristenUnie luisteren en samenwerken. Dingen die in de politiek
worden besproken, moeten in alle openheid bekend worden. Ook de eerlijkheid van leiders
moet besproken kunnen worden.

Concrete voorstellen
Stembureaus in scholen, zodat jongeren zien dat volwassenen gaan stemmen.
Na de verkiezingen met alle partijen een “raadsprogramma” maken, in plaats van een
programma van alleen de partijen die gaan besturen, zodat alle partijen invloed
hebben op de plannen.
Mensen moeten de gemeente goed kunnen bereiken en de service moet goed zijn.

1.2 De gemeente, dat zijn we samen
De gemeente moet open staan voor plannen en ideeën van inwoners, instellingen, bedrijven
en kerken. Als er tegengestelde belangen zijn, dan hakt de gemeente de knoop door. De
ChristenUnie is geen voorstander van een referendum.
Gemeente en inwoner
De gemeente heeft een aantal belangrijke taken. Bijvoorbeeld:
Veiligheid, zorg, de omgeving, het verkeer en het klimaat.
Ook bij deze taken, waar de gemeente dus als eerste verantwoordelijk voor is, moet de
gemeente samenwerking zoeken met inwoners, bedrijven en organisaties.
Dorpen
Er zijn in Utrechtse Heuvelrug zeven dorpen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ieder
dorp zijn eigenheid heeft en dat er levendigheid is. We willen daarvoor werken met
dorpsambassadeurs en een dorpscoördinator. Er moet voor ieder dorp een budget zijn
waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd.

Concrete voorstellen
Inwoners moeten zelf verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen (bijvoorbeeld in
coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of
buurtbeheer.
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Als je een idee hebt, moet je niet van het kastje naar de muur gestuurd. Er moet een
eenvoudig systeem zijn waardoor je idee vorm kan krijgen.
Elk jaar komt het college van Burgemeester en Wethouders met voorstellen voor
regels die geschrapt en gemakkelijker gemaakt kunnen worden.
We houden geen referendum, maar betrekken burgers wel bij besluiten.
De gemeente gebruikt bij brieven en andere stukken voor inwoners taal die helder en
begrijpelijk is.
Samenwerking
Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, zoals in “gemeenschappelijke regelingen”
(WGR) zijn handig, maar de gemeente moet wel ruimte houden voor zijn eigen beleid.

Concrete voorstellen
Als we na moeten denken over samengaan met een andere gemeente kijken we naar:
waarom moet dat, kan dat met behoud van kwaliteit, willen de inwoners dit ook en
herkennen we onze eigen gemeente nog wel?
Als er thema’s zijn die spelen in meerdere gemeentes, dan staan wij open voor
samenwerking daarover. Een voorbeeld is het lidmaatschap van U10.

1.3 Geldzaken
Van de gemeente verwachten wij dat zij goed op de financiën past. Uitgaven voor wegen en
schoolgebouwen moeten worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen belasting.
Uiteraard is er voor mensen met weinig geld kwijtschelding van sommige belastingen
mogelijk.
Politiek is kiezen
Er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. Het is de taak van de gemeenteraad om
zorgvuldig te kijken naar de verschillende wensen, noden en belangen. Als er toch bezuinigd
moet worden, moet dat niet op zaken die te maken hebben met de nood van burgers, zorg of
veiligheid. Ook moet je niet bezuinigen op het onderhoud van bestaande voorzieningen.
De zaken die de gemeente koopt moeten duurzaam en Fair Trade zijn (dus met een eerlijke
prijs voor de maker). Ook moet de gemeente goed letten op spullen die misschien hergebruikt
kunnen worden. We willen niet dat de gemeente veel geld uitgeeft aan het inhuren van extern
personeel of adviseurs.
De gemeente heeft grote schulden. Het zou niet slim zijn totaal niet meer te investeren, maar
we moeten wel langzaam deze schulden inlossen.

Concrete voorstellen
We willen goed inzicht hebben in de cijfers, en of met het geld de doelen zijn gehaald.
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De belasting stijgt niet meer dan het corrigeren van de inflatie (het minder waard
worden van geld). Als het nodig is, vooral voor uitgaven op sociaal gebied, mag de
OZB iets meer worden verhoogd.
Het bedrag dat de gemeente rekent voor een dienst (de leges) zijn kostendekkend.
Als de gemeente dingen koopt, moet dat Fair Trade (eerlijke handel) zijn en bijdragen
aan maatschappelijke winst.
We willen bezuinigen op:


‘Prestigeprojecten’;



Subsidies van activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden gefinancierd;



De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.

1.4 Privacy
Bescherming van persoonsgegevens
De gemeente heeft veel gegevens over mensen. Voor het vertrouwen in de overheid is het
van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan.

Concrete voorstellen
Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt
een privacytraining. Ook moet men zich aan de regels houden over privacy.
Cliënten horen hun rechten op het gebied van privacy.
Een Functionaris voor Gegevensbescherming moet toezien op deze zaken.
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Hoofdstuk 2: Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
De overheid heeft de taak om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.
Elke buurt heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het bedenken
daarvan.

2.1 Een veilige samenleving
Bij de aanpak van veiligheidsproblemen vindt de ChristenUnie: Hard waar het moet, zacht
waar het kan, maar altijd met een hart.
De gemeente moet een veiligheidsplan hebben. Minstens één keer per jaar moet er overleg
zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin de resultaten
van het plan worden besproken. Als zaken verplaatst zijn naar de zogeheten veiligheidsregio’s,
dan moet de gemeenteraad een stevige vinger aan de pols houden. We willen een goede
brandweer en we moeten zuinig zijn op onze brandweervrijwilligers. Maar ook burgers kunnen
opletten op straat en meedenken via Burgernet of WhatsApp-groepen in de buurt.
De ChristenUnie wil alleen cameratoezicht als er goed gelet wordt op privacy en resultaten.
De ChristenUnie vindt de rol van de wijkagent erg belangrijk.
Gevoelens van onveiligheid kunnen ook ontstaan door verwijdering tussen bevolkingsgroepen,
bijvoorbeeld allochtone en autochtone Nederlanders of jongeren en ouderen. Als lokale
overheid zetten wij in op sociale samenhang (elkaar kennen) en goede integratie van
nieuwkomers in onze samenleving.

Concrete voorstellen
De buurtagent moet blijven en we moeten ook niet bezuinigen op BOA’s (Bijzondere
Opsporings Ambtenaren).
Inwoners worden betrokken bij het veiligheidsplan.
De kosten van vandalisme moeten betaald worden door de daders.
Betrek burgers bij veiligheid door Burgernet en Buurtpreventie-apps.
We hebben meer vrouwelijke brandweerlieden nodig.
De gemeente bevordert buurten waar mensen elkaar kennen door geld vrij te maken
voor bijvoorbeeld buurtfeestjes.
Drugs en drank
Mensen zijn gemaakt door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie
zichzelf te verliezen. De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops, illegale teelt en
het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast.
Coffeeshops mogen geen reclame maken of jeugd onder 18 toelaten, dit staat al in de wet
maar dit moet goed gecontroleerd worden. Ook mag een coffeeshop niet dicht bij een school
staan. De ChristenUnie wil dat onze gemeente zich in de provincie sterk maakt voor een
werkgroep drugs om criminaliteit en overlast rond drugs aan te pakken.
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We moeten drankmisbruik bestrijden. Daar hebben we de inzet bij nodig van winkeliers,
scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere
betrokkenen. De Drank- en Horecawet van 2013 moet gecontroleerd worden, bijvoorbeeld het
niet verkopen van drank aan jongeren onder 18 jaar.

Concrete voorstellen
De gemeente organiseert voldoende toezicht voor de Drank- en Horecawet.
Verkoop van alcohol aan jongeren wordt tegengegaan door ID-controle of met
apparatuur die de caissière helpt.
De gemeente maakt zich in de provincie sterk voor een werkgroep drugs om
criminaliteit en overlast aan te pakken.
Radicalisering
Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in onze gemeente in vrijheid
en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat
professionals soms verslagen achter. Aanpak van radicalisering begint bij het weerbaar maken
van personen tegen radicaal gedachtegoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in
de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheids onderwerp, maar
vooral ook een maatschappelijk vraagstuk, dat vraagt om ontmoeting en wederzijds contact.

Concrete voorstellen
In de Utrechtse Heuvelrug moet er een plan zijn om radicalisering tegen te gaan.
De gemeente is alert op signalen van radicalisering en grijpt op tijd in.
Mensenhandel en criminaliteit
Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor maar ook in de horeca, de landbouw en
fabrieken. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de
gemeente benutten. Ook moet de gemeente opletten op gevallen waar criminelen op het oog
gewone zaken gebruiken voor hun praktijken, zoals winkels of kapsalons.

Concreet voorstel
Het inzetten van de wet om meer zicht te krijgen op verbanden tussen criminelen en
de gewone wereld. Daarvoor is de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob) bedoeld.
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Hoofdstuk 3: Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor
De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. We hebben een
periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad. Niet alles in dat proces is goed
gegaan. De ChristenUnie blijft zeggen: het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen
en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en
hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden.

3.1 Volksgezondheid
Een gezonde leefstijl is een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de
maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer)
gezond blijven.

Concrete voorstellen
In alle buurten en dorpen wordt er in overleg met de inwoners (op maat) voor jong en
oud ingezet op preventie in de vorm van leefstijlverbetering.
De gemeente gaat door met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

3.2 Zorg voor kwetsbare inwoners
De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een
menselijke schaal en met een menselijk gezicht. Alleen moet dat niet gepaard gaan met
bureaucratie en onhandigheden zoals ‘dit valt onder een ander potje’.
We moeten denken vanuit de zorgvraag van burgers. Medewerkers die namens de gemeente
gesprekken voeren met hulpvragers moeten het recht hebben om toezeggingen te doen over
schuldhulpverlening, respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Alleen dan wordt het
mogelijk alle hulp in één gesprek te regelen.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Dat is
een extra hulp en daarom is het belangrijk de contacten onderling te versterken.

Concrete voorstellen
Door een gesprek met de hulpvrager worden verschillende hulpbronnen in één
beschikking geschreven, zoals Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid, enz.
Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg
aan te vragen. De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik door de gemeente veel meer dan
nu wordt benoemd, aangeboden en royaal wordt uitgevoerd.
Er moet overleg zijn tussen kerken (diaconieën) en de gemeente.
De eigen bijdragen voor zorg/ondersteuning worden verlaagd dan wel afgeschaft.
Als huishoudelijke hulp via de gemeente wordt beperkt dan moeten de effecten
daarvan worden onderzocht.
De ChristenUnie pleit voor een ruimere verstrekking van uren voor huishoudelijke hulp
(op basis van maatwerk).
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De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen (ook over
gemeentegrenzen heen). Bijvoorbeeld een scootmobiel moet niet worden afgeschaft
en opnieuw aangekocht als iemand verhuist van Veenendaal naar Doorn.
De gemeente moet werk maken van de aanpak van het probleem dat mensen niet
goed kunnen lezen en schrijven.
Stimuleer dat sociale dorpsteams inwoners actief bij hun activiteiten betrekken en dat
ze ook bekend zijn bij de inwoners.
Stimuleer dat inwoners invloed hebben op de sociale dorpsteams (door een buurt/
dorpsplan op te stellen).
Er moet ook buiten kantoortijden zorgaanbod beschikbaar zijn, voor acute hulpvragen
van thuiswonende ouderen.
Personen met verward gedrag
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZbedden, problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. We moeten voor deze
mensen zorgen. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die
‘anders’ zijn.

Concrete voorstellen
Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in
hun eigen situatie kunnen worden ondersteund.
We willen een psycholance (ambulance voor psychische zorg) in onze gemeente.
De dementievriendelijke aanpak wordt verder gestimuleerd in alle dorpen.
We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek
die thuis wonen: 24/7 psychische zorg in de buurt, inloophuizen en time-out
voorzieningen voor kortdurende opname.
Mantelzorgers
Dagbesteding voor mensen en respijtzorg (dat je er even tussenuit kunt) voor mantelzorgers
zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Concrete voorstellen
De gemeente biedt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning.
Voor mantelzorgers zijn extra (voordelige) uren huishoudelijke hulp beschikbaar.
Jongeren die mantelzorger zijn worden ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon
naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
De gemeente zorgt voor coördinatie van informele zorg (vrijwilligers). De Stichting
Welnuh bestaat niet meer, maar de taken hiervan zijn ergens anders ondergebracht.
Vrijwilligers
De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten.
Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk niet moeilijk maken door extra regels of
beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor
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het geven van mantelzorg naast een baan. Ook willen we vluchtelingen door middel van
vrijwilligerswerk helpen actief te zijn in de samenleving.

Concrete voorstellen
Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
verkrijgen.
Het vrijwilligersbeleid moet genoeg geld krijgen om door te gaan.
Mensen in de bijstand en vluchtelingen moeten worden gestimuleerd vrijwilligerswerk
te doen, niet afgeremd.
Iedereen telt mee en doet mee
In de afgelopen periode is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap,
mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, door iedereen onderschreven. Mensen met
een beperking moeten mee kunnen doen. Om projecten op dit terrein te gaan uitvoeren en
belemmeringen weg te nemen is een lokale “Inclusie agenda” opgesteld. De gemeente moet
ervoor zorgen dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Concrete voorstellen
Per dorp wordt door de gemeente in overleg met ervaringsdeskundigen gekeken waar
er nog belemmeringen zijn voor mensen met een handicap.
Onze gemeente zoekt actief naar mogelijkheden om mensen met een beperking te
laten sporten.
Langer zelfstandig
Steeds meer mensen met een zorgvraag willen langer thuis blijven wonen. Woningen moeten
dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de
onze gemeente daarin, samen met woningeigenaren en de woningbouwvereniging, een grote
verantwoordelijkheid heeft.

Concrete voorstellen
Er is een Blijverslening, waardoor ouderen gemakkelijker hun woning
levensloopbestendig kunnen maken. Daar moeten we meer reclame voor maken.
Er komen afspraken met de woningstichting om woningen geschikt te maken voor
bewoners die zwaardere zorg nodig hebben.
Ouderen
Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen zijn zelfstandig, maar er
zijn ook mensen die zich eenzaam voelen. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in
om eenzaamheid te bestrijden.
Voorzieningen met een sociale functie moeten open kunnen blijven, bijvoorbeeld door
zelfbeheer.
Zwembad Woestduin in Doorn moet openblijven.
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De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 75 jaar standaard een bezoek krijgen
vanuit de sociale dorpsteams om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid, op te
sporen.
In een keukentafelgesprek moet het ook kunnen gaan over zingeving, en daarbij kan
de gemeente gebruikmaken van deskundigheid van kerken of andere organisaties in
de samenleving.
De website van de gemeente moet door ouderen gemakkelijk kunnen worden
gebruikt. Er moeten cursussen worden aangeboden om ouderen zo nodig meer
digitaalvaardig te maken.
Er is behoefte aan een huisartsenpost in de poli van het Diaconessenhuis in Doorn, en
ook aan een nachtapotheek in het Diaconessenhuis in Zeist.

Opvangvoorzieningen dak- en thuislozen
De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak
boven het hoofd hebben opvang te bieden, in onze eigen gemeente of in de buurt. Mensen
kunnen vanuit die plek werken aan zelfstandigheid.

Concrete voorstellen
Er is voldoende opvang voor dak- en thuislozen. Cliënten worden zo mogelijk verplicht
via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.
Jongeren en gezinnen in de opvang krijgen speciale aandacht.
De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een
acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

3.3 Zorg voor vluchtelingen
Onze gemeente is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Nieuwkomers
moeten zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. ‘Asielzoekerbuurten’ of
'vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.
Bed, bad en brood
De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor
uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Onze gemeente moet (in samenwerking met
andere gemeenten) tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de
landelijke regeling hiervoor is stopgezet.

Concrete voorstellen
De gemeente zorgt voor woningen voor statushouders, verspreid over de dorpen en
buurten.
Activiteiten vanuit de samenleving die het leren van het Nederlands en het meedoen
van nieuwkomers bevorderen (zoals maatjesprojecten) moeten worden ondersteund.
De gemeente vraagt bedrijven aan statushouders een baan of vrijwilligerswerk te
bieden.
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De gemeente zorgt (in samenwerking met andere gemeenten) voor tenminste bed,
bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in
Nederland zijn.
De uitvoering van het “actieplan Nieuwkomers” wordt voortgezet.
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Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet daarom
inzetten op veilige en stimulerende gezinnen, scholen en buurten. De ChristenUnie wil dat
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school
kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

4.1 Zorg voor kinderen en jongeren
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De
ChristenUnie wil dat stellen met kinderen handvatten, zoals een cursus, aangereikt krijgen om
te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. De geboortezorg moet niet alleen
gericht zijn op de lichamelijke zorg, maar ook op mentale voorbereiding op het vader- en
moederschap.
Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Daarom willen we
meer aandacht voor steun bij relatieproblemen, om echtscheidingen te voorkomen, of tijdige
hulp als een scheiding onvermijdelijk is.

Concreet voorstel
Ouderschapscursussen voor nieuwe ouders.
Relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
Effectieve ondersteuning
Het is belangrijk problemen vroeg te zien en te behandelen, zodat jongeren niet in zwaardere
hulpverlening terechtkomen. Hulp moet snel worden ingezet. Organiseer de zorg dichtbij
plekken waar kinderen verblijven, bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. De
ChristenUnie wil extra investeren in coaching, gastouders en steungezinnen.

Concrete voorstellen
Gezinnen met veel problemen zijn gebaat bij een totaal-aanpak. Eén gezin, één plan,
één coördinator.
Bij jeugdhulp kijken we niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit en
aansluiting bij (bijvoorbeeld christelijke) identiteit.
De gemeente moet steun geven aan projecten waar ouders andere ouders
ondersteunen, zoals buurtgezinnen.
De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders zodat kinderen opgevangen
kunnen worden in hun eigen omgeving.
De gemeente stimuleert voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders.
De gemeente zorgt voor ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
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Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen
kindermishandeling.
Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog-risicosituaties.
De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak tegen kindermishandeling waarin
aandacht is voor preventie en voor het versterken van de communicatie over en weer
tussen kind, verloskunde, onderwijs, sociaal dorpsteam en Veilig Thuis.

4.2 Onderwijs
Ouders moeten kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en
idealen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er verschillende scholen in de gemeente zijn,
wat geloofsrichting of manier van lesgeven betreft. Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk
geworteld zijn in hun omgeving. De ChristenUnie heeft zich zowel op landelijk niveau als op
het niveau van de gemeenten altijd ingezet voor kleine scholen. Dat blijft de ChristenUnie in
de komende tijd doen.
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat
Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden.
Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren.
De ChristenUnie vindt dat dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van
(taal)achterstanden moeten consultatiebureaus ouders actief wijzen op de mogelijkheden van
vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Concrete voorstellen
De ChristenUnie wil dat de gemeente inzet op een goede aansluiting van het
onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Hierbij is vooral aandacht voor vmbo- en
mbo-opleidingen, zoals gegeven op Schoonoord.
In onze gemeente krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste
begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving, bijvoorbeeld met behulp
van stages of begeleiding door een coach.
Er is extra begeleiding vanuit de sociale dorpsteams beschikbaar in samenwerking met
het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of
weinig naar school gaan.
De ChristenUnie wil dat de gemeente een jeugdlintje instelt en van tijd tot tijd deze
onderscheiding uitreikt aan jongeren die van waarde zijn geweest voor de
samenleving. Voorbeeldgedrag van jongeren doet goed volgen.
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Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen
Waar staat de ChristenUnie voor?
In de Utrechtse Heuvelrug zijn enkele honderden werklozen en is het voor het merendeel van
hen is het moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks
een of meer banen dichtbij of onder de armoedegrens leven.
De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met
sociale coöperaties. Een sociale coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens
gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid.
Aan het werk
Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid
krijgen om hun talenten in te zetten, of dat betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente
geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook actief in.
De sociale werkvoorziening van BIGA moet worden behouden.

Concrete voorstellen
De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
Als de gemeente mensen helpt, bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering, mag inzet
van de betrokken mensen worden verwacht. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk – passend
bij hun interesse en talenten – en inspanning voor het zoeken van betaald werk. We
moeten er oog voor hebben dat veel mensen in de bijstand op het eerste gezicht
onzichtbare gezondheidsproblemen hebben en hen stimuleren hierin hulp te zoeken.
Ondernemers en bedrijven die succesvolle (re)integratietrajecten bieden worden
beloond.
De gemeente zet zich in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen.
Armoede en preventie
Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in
armoede. De ChristenUnie wil armoede bestrijden.

Concrete voorstellen
Er wordt voorlichting over geld aangeboden op ontmoetingsplekken in de buurten.
De gemeente spreekt met de woningbouwvereniging en energieleveranciers af dat
betalingsachterstanden tijdig worden gemeld om erger te voorkomen.
De landelijke compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een
beperking is afgeschaft. De gemeente evalueert of het nodig hulp is te bieden.
Scholen en sportverenigingen worden gevraagd signalen van armoede te melden bij
het (sociaal) dorpsteam en het gezin zelf.
Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen een beroep doen op de “participatieregeling
kinderen en jongeren”. De gemeente zorgt ervoor dat deze bekend is.
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Schulden
Het hebben van schulden levert veel stress en problemen op. De aanpak heeft dus haast.
Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten
schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
Hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin een voedselbank niet nodig is, zijn
wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen,
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

Concrete voorstellen
Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht
kunnen. Wachttijden worden zoveel mogelijk benut in samenwerking met partners als
Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de voedselbank of de diaconie van de
kerken.
Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met
de woningbouwvereniging. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met
(dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door
maatschappelijke inzet.
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Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport
Waar staat de ChristenUnie voor?
In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze
samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie vindt het
belangrijk dat kinderen zich kunnen leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit.
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor
iedereen.

Concrete voorstellen
Evenementen in onze gemeente moeten veilig en gezond zijn.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en de culturele voorzieningen.
Monumentenbeleid en musea
Musea zijn belangrijk. Aan de ene kant om te zaken (uit het verleden) te bewaren en te
beheren, aan de andere kant om door te geven en te leren. Het biedt ook volop kansen om
mensen (opnieuw) actief te maken. De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat
kerkgebouwen worden beschermd en zo nodig met een andere bestemming doorgaan, zodat
we ons religieus erfgoed behouden.

Concrete voorstellen
De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over de toekomst van
leegstaande/monumentale kerkgebouwen in onze gemeente.
Museum “Huis Doorn” en kasteel Amerongen zijn belangrijk als museum en als plaats
waar je iets leert. Ze zijn daarnaast ook belangrijk voor het vrijwilligerswerk in onze
gemeente en moeten actief gesteund worden door onze gemeente.
Bibliotheken
Sluiting van bibliotheken moet worden voorkomen. Daarvoor moeten we soms met frisse
ideeën komen en samenwerken met andere instellingen.

Concrete voorstellen
Het inzetten van de methode “Boekstart” door de bibliotheek: Jonge ouders en
kinderen worden daarmee op een ludieke wijze in aanraking met lezen gebracht.
De bibliotheek organiseert ook culturele activiteiten (filmavonden, debatten, exposities
van lokale kunstenaars). Deze activiteiten verdienen blijvende ondersteuning.
Gebouwen en sportvelden
De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het
gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Alle
sportverenigingen moeten eerlijke mogelijkheden krijgen. Gebouwen worden zo veel mogelijk
voor verschillende doelen benut, samen met scholen, sportverenigingen, kinderopvang,
peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen en zorginstellingen of recreatieondernemers.

Kort verkiezingsprogramma 2018-2022 Utrechtse Heuvelrug 16

Concreet voorstel
De ChristenUnie wil dat de kosten van sportgebouwen naar beneden gaan door in te
zetten op lagere energielasten. Dat betekent bijvoorbeeld het zo spoedig mogelijk
invoeren van LED-verlichting bij veldverlichting voor de buitensport.
Sportstimulering
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar bindt ook samen. Sport moeten we dus stimuleren,
vooral bij minima, ouderen en mensen met een beperking. Ook is het belangrijk fiets-,
wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes te hebben.

Concrete voorstellen
Minima moeten voorlichting krijgen over regelingen waardoor ze goedkoper mee
kunnen doen aan sport of cultuur.
Buurten krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor
publieke fitnessapparaten.
De inzet van dorpssportteams en cultuurcoaches wordt voortgezet, alleen moeten ze
meer bekendheid krijgen.
We willen schoolzwemmen opnieuw invoeren. Elk kind in de Utrechtse Heuvelrug
moet aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC hebben.
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Hoofdstuk 7: Economie
Waar staat de ChristenUnie voor?
De lokale overheid speelt, samen met anderen, een grote rol in het versterken van de
arbeidsmarkt en de lokale economie. De economie draait niet alleen om groei en consumeren,
maar ook om de kwaliteit van leven. Het midden- en kleinbedrijf is onmisbaar voor
werkgelegenheid en de lokale economie. De ChristenUnie komt op voor de belangen van
ondernemers. Een 24-uurs economie houdt op lange termijn geen stand en is om meerdere
redenen ongezond. Een gezamenlijke rustdag is goed voor de samenleving. Vanuit onze
levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.

Concrete voorstellen
De gemeente moet duurzame werkgelegenheid aantrekken.
Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop.
Het MKB heeft eerlijke toegang tot gemeentelijke opdrachten.
De ChristenUnie blijft ernaar streven dat de winkels op zondag zo weinig mogelijk
open zijn.
Ondernemers mogen niet (door bijvoorbeeld verhuurders) gedwongen worden op
zondag hun winkel te openen.
ZZP-ers en bedrijventerreinen
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige
zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief
gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.

Concrete voorstellen
Eén gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in het
gemeentehuis voor start-ups.
Bedrijventerreinen zijn optimaal bereikbaar met openbaar vervoer en de fiets.
We zijn niet voor een nieuw bedrijventerrein in Leersum om niet nog meer natuur op
te offeren. Er is al een terrein in Maarsbergen-Oost en we kunnen nog verbeteren in
Amerongen.
Bloeiende kernen
De detailhandel verandert, bijvoorbeeld doordat mensen via internet kopen. Hierop moet
worden ingespeeld. De winkelstraten moeten gezellig en veilig blijven, dus winkelleegstand is
niet gewenst.

Concrete voorstellen
De ChristenUnie is geen voorstander van grootschalige winkels/ outletcentra in het
buitengebied om een levensvatbare middenstand overeind te houden.
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In de kleinere dorpen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk
gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank, etc.).
Recreatie en toerisme

Concrete voorstellen
De reclame voor de Utrechtse Heuvelrug door het Regionaal Bureau voor Toerisme,
inwoners en lokale ondernemers wordt ondersteund.
Er is geld nodig om de zwemwaters in onze gemeente gezond te houden.
De musea in onze gemeente zorgen voor toerisme en moeten daarom zo nodig
kunnen rekenen op onze steun.
Mensen die (legaal) op vakantieparken wonen omdat ze (tijdelijk) geen andere plek
hebben moeten worden begeleid bij het aanpakken van hun (meervoudige)
problemen en het zoeken naar een nieuwe permanente woning.
Gezonde agrarische sector
De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders.

Concrete voorstellen
Boeren krijgen de ruimte voor investeringen, als deze maar een bijdrage leveren aan
duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
Hoewel boeren zich in de eerste plaats op landbouw en veeteelt richten, moeten ze de
mogelijkheid hebben daarnaast dingen toe doen in landschapsonderhoud en toerisme.
Boeren krijgen een vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en
weidevogelbeheer.
Het “rood voor rood” beleid wordt voortgezet. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij sloop
van agrarische bebouwing er een zekere mate van nieuwbouw kan plaatsvinden.
De productie en verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd.
De gemeente stimuleert dat meer natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen in plaats
van giftige bestrijdingsmiddelen worden ingezet.
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Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. De ChristenUnie zet daarom
in op een snelle en volledige overgang naar goede energiebronnen binnen één generatie.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil op zijn minst in 2035 een klimaatneutrale gemeente
zijn. Dat betekent dat wij zo snel mogelijk af willen van olie, gas en kolen en ruim baan maken
voor schone energie. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm.

8.1 Energieke gemeente
Verbinding lokaal-regionaal
Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt leren en slimme coalities kunt
smeden (denk aan bijvoorbeeld over en weer voorzien in elkaars warmtevraag of
warmteaanbod). Ook is het belangrijk dat inwoners meedenken en mee kunnen profiteren van
de voordelen van andere manier van energie opwekking.
Afscheid nemen van gas
De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat
voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische
als financiële hulp om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.
Energieopslag: Buurtbatterij
Nu wordt opgewekte energie nog weggestreept tegen de verbruikte energie van de
energiemaatschappij. Momenteel worden de eerste experimenten gedaan met zogenaamde
Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als buurt gebruik van kunt maken. De
gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om dit verder te onderzoeken.

Concrete voorstellen
We willen gezamenlijke laadpalen voor inwoners dicht in de buurt, om de elektrische
auto te stimuleren.
We willen zonnepanelen op geluidschermen, bijvoorbeeld langs de A12.
Inwoners moeten op één plek terecht kunnen voor technische en financiële hulp als zij
hun woning duurzamer willen maken.
De gemeente moet duurzaam en eerlijk inkopen: 100% schone energie uit Nederland
en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.
We willen LED-verlichting als openbare straatverlichting.
De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en ten minste voor 2040.
Met de woningstichting wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030
tenminste energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
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8.2 Afvalinzameling
Wij zien afval als waardevolle grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de
bron, kunnen de grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Concrete voorstellen
Het toewerken naar centraal (in de buurten) inleveren van restafval is een goede
manier om afval te scheiden. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor gezinnen (luiers),
ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw.
Zo veel als mogelijk wordt in de gemeente gewerkt met vaste dagen voor het legen
van de kliko’s.
Groene gemeente
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Dorpslandbouw is daarom een
goed idee.

Concrete voorstellen
De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om als dorpsakker in te zetten.
De ChristenUnie heeft grote moeite met het ecoduct over de N226. Hoewel het
ecoduct het sluitstuk vormt van de ring van ecoducten in de provincie Utrecht, hopen
we dat de provincie er alles aan doet om met goede alternatieve oplossingen de
doelstellingen te bereiken.

8.3 Toekomstbestendig waterbeheer
Concrete voorstellen
Er komt de komende raadsperiode een plan hoe we ons kunnen instellen op het
veranderende klimaat.
Water wordt ook door inwoners opgevangen. Het is goed als daar informatie over
wordt gegeven aan inwoners. We willen water opvangen waar het valt.
We willen dat het gebruik van regenwater als toiletspoeling in woningen wordt
bevorderd.
Waar mogelijk worden riolering en afvoer van hemelwater gescheiden.
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Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?
Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan met
hypotheekschulden onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije
sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid daar iets aan doet.

9.1 Wonen
Concrete voorstellen
Levensloopbestendige/ nultredenwoningen en duurzame woningen zijn de norm.
Wij willen gewone woningbouw, voor het middensegment en sociale woningbouw. De
wachttijd is veel te lang en de keus te beperkt. Jongeren en ouderen, mensen met
psychische problemen, mensen met een beperking, starters, gezinnen, statushouders,
sommige bewoners van Wildzicht, al deze mensen hebben grote behoefte aan een
huis, een thuis.
Het terrein van de Marinierskazerne dat in 2022 vrij komt wordt deels gebruikt voor de
bouw van sociale huurwoningen.
Leegstaande gebouwen kunnen worden omgebouwd tot woningen of ruimtes voor
beginnende bedrijven.
De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in
onze gemeente voor 2024 asbestvrij zijn.
In onze gemeente is er ruimte voor de bouw van zogenaamde Tiny Houses.
Woningcorporaties
De ChristenUnie wil dat de gemeente de woningstichting de ruimte geeft om vernieuwend en
met het oog op de toekomst te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijke kaders via
een gemeentelijke woonvisie. De woningbouwvereniging moet zorgen voor voldoende sociale
huurwoningen. De ChristenUnie vindt het een goed idee dat er steeds meer goedkope
koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren
medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer
terugkopen. Dit helpt de kloof tussen (steeds duurder) huren en kopen dichten.

Concrete voorstellen
De gemeente besteedt in de contracten met de woningstichting aandacht aan het
beschikbaar komen van meer goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in buurten
en de sociale koopsector.
In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over het
duurzaam maken van de woningen.
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9.2 Ruimte
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat
kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de
kwaliteit van het groen hoger en de buurt leuker.
Er komt er in de komende periode een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is
het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De overgang naar
de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar
ook het sociale en gezondheidsdomein.
Onze gemeente draagt het karakter van de (historische) Lustwarande. Dat vraagt om kwaliteit
als er nieuwe gebouwen worden neergezet. Vernieuwende architectuur mag, als het past in
onze omgeving. Plannen moeten daaraan worden getoetst.

Concrete voorstellen
Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met
burgers, de Provincie en de Waterschappen.
De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun buurt zelf te onderhouden.
Toezicht op het uiterlijk van nieuwe bebouwing (welstandstoezicht) blijft van belang.
Er moet ruimte zijn voor duurzame energieopwekking.
Natuur
Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur
te beschermen.

Concrete voorstellen
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische)
landschappelijke elementen.
Geen bezuiniging op natuur- en milieuonderwijs.
De ChristenUnie wil een landschapsfonds waaruit geleend kan worden om de
ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen.
De ChristenUnie wil dat natuur zo “beleefbaar” en toegankelijk mogelijk blijft door
aanleg van nieuwe, en goed onderhoud van bestaande wandel-, fiets-, en
beleefpaden.
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Hoofdstuk 10: Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie voor?
Mobiliteit – met de auto, fiets, of het OV - brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een
sterke economie. Maar het moet niet slecht zijn voor onze leefomgeving en de leefbaarheid.
Om die reden is de ChristenUnie voorstander van het weghouden van vervuilende auto’s (en
scooters) op wegen met een hoge luchtvervuiling.
Fiets

Concrete voorstellen
In de gemeente wordt een plan gemaakt over fietsen. Belangrijke thema’s in dit plan
zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.
Bij het ontwerpen van fietsstallingen worden gebruikers betrokken, zodat ze optimaal
handig zijn. Er wordt cameratoezicht ingezet als sprake is van vandalisme.
Ook ’s avonds moeten (provinciale) fietspaden veilig begaanbaar te zijn. Bijvoorbeeld
met (slimme) verlichting.
De ChristenUnie wil meer oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Openbaar vervoer

Concrete voorstellen
De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere
vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de
gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes.
Alle dorpen moet goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer.
Parkeren

Concrete voorstellen
Het aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s wordt uitgebreid.
Er moeten, met het oog op de toekomst, publieke laadpunten voor elektrische auto’s
komen.
Verkeersveiligheid

Concrete voorstellen
We moeten goed bijhouden waar ongevallen plaatsvinden.
Grotere vrachtwagens horen eigenlijk niet in de dorpscentra.
De ChristenUnie is voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op
provinciale wegen in onze gemeente van 80 naar 60 km per uur.
De Utrechtse Heuvelrug werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen,
bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen.
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