GELOOFWAARDIG
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE SGP
UTRECHTSE HEUVELRUG 2018 - 2022
Op 21 maart 2018 mag Nederland weer stemmen, deze keer voor de verkiezing van de
leden van de gemeenteraad. Op de volgende pagina’s kunt u lezen welk programma de
SGP UH gebruikt als leidraad in haar handelen.
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SGP VOOR?
Besturen van een
gemeente op basis

Deo Volente 21 maart 2018 is een belangrijke dag voor Nederland, of
vindt u de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad uw aandacht
niet waard? Dan hopen we dat dat verandert als u ons
verkiezingsprogramma hebt gelezen. Wij van de SGP, voluit de
Staatkundig Gereformeerde Partij, willen u graag vertegenwoordigen
in de Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En dat op een
Geloofwaardige manier.

van kernwaarden, die
we wel kennen, maar
de toepassing
daarvan zo moeilijk
vinden. Want dat
betekent dat we met

Dat woord geloofwaardig kunt u op verschillende manieren opvatten:

een ander rekening

Politici willen nogal eens wat beloven, wat ze later niet (meer) waar
kunnen maken. Dat is bepaald niet geloofwaardig.
Handelen overeenkomstig Gods Woord is wel Geloofwaardig. De
SGP, ook in uw gemeente, heeft dat als fundament.

moeten houden, die
we misschien
helemaal niet kennen.
Juist dat is de kracht
van handelen vanuit

In deze tijd van massa media en nepnieuws is het steeds moeilijker
om te bepalen wat nu waarheid is. Ondanks dat de Bijbel al eeuwen
geleden tot stand is gekomen blijkt toch telkens weer dat daar
Waarheid in gevonden wordt, beter gezegd: De Waarheid. Veel
mensen vinden dat vervelend, want dat is lastig discussiëren en geeft
niet de vrijheid van handelen naar eigen inzicht. Andere mensen
vinden veel wijsheid in de Bijbel en baseren hun handelen daarop,
denk o.a. aan het boek Spreuken.

Gods Woord: daarin
staat hoe we met
iedere naaste om
moeten gaan.

De SGP raadsleden leggen de eed af als ze in de Raad worden
gekozen en bevestigen daarmee dat ze beseffen dat God toeziet op
hun handelen. Maar ze mogen Hem ook vragen om die Wijsheid die
geboden wordt vanuit zijn Woord. Om zodoende geloofwaardig te
kunnen handelen.
Het is niet zo dat alle vraagstukken in de wereld van de gemeente
een antwoord krijgen vanuit de Bijbel. Maar de grote lijnen bieden
wel het houvast om keuzes te kunnen maken.
Hierna treft u de belangrijke onderwerpen aan die de komende jaren
onze aandacht verdienen en willen we meteen als SGP aangeven
hoe we willen omgaan met deze vraagstukken. Puntsgewijs worden
de zaken genoemd, waar we de komende raadsperiode aandacht
voor zullen vragen.
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U EN DE GEMEENTE
Onze gemeente kent 29 raadsleden en een voorzitter: Burgemeester Naafs. Allemaal handelen ze
vanuit hun denkkader, moraal, principes, overtuiging, gevoel of wat dan ook, maar het staat vast dat
de gemeente en dus de Raad bestaat om democratisch keuzes te maken in kwesties die op tafel
komen. Daar zitten ook kwesties bij die veel studie vereisen, of invoelingsvermogen of durf. Moeilijke
of gevoelige dossiers moeten ook een besluit krijgen. De Raad doet daarbij haar best om alle
belangen af te wegen en dat geeft wel eens wrijving bij inwoners die getroffen worden door een
maatregel of besluit. De SGP gaat daarbij uit van het rechtvaardigheidsbeginsel, ofwel een lijn van
handelen die transparant is, te rechtvaardigen is en zakelijk. We zijn als SGP dan ook blij met een
gemeente die ook zo handelt en daarover ook verantwoording af kan leggen naar de Raad, maar
tegelijk ook naar U, als inwoner van deze gemeente.
De behandeling van raadsvoorstellen begint meestal met Beeldvorming en daar kunt U ons bij
helpen, want een gemeente ben je samen, niet ieder voor zich. Met een beter Beeld vorm je een
beter Oordeel en volgt er een beter Besluit!

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid zou je samen kunnen vatten als het geschenk aan de volgende generatie. Voorkom
misbruik, beperk gebruik of nog beter stimuleer, ook als gemeente, circulair gebruik. Of in andere
woorden: wees als gemeente voortrekker in plannen én uitvoering van maatregelen op het gebied
van verlaging van het energiegebruik, hergebruik van grondstoffen, vermindering van afval en
uitstoot. Samengevat: gebruik de schepping, maar verbruik ze niet!
Duurzaamheid geldt ook voor ons zelf als mensen, als inwoners van een gemeente waar nog rust
gevonden kan worden in een tijd, waarin je voor Zondagsrust moet vechten, waarin stiltegebieden
bewaakt en bewaard moeten worden en de nacht amper meer donker is.
Concreet:
-

Onderzoek effectiviteit gescheiden afvalinzameling
Onderzoek haalbaarheid “energiefabriek” met omliggende gemeenten
Noodzakelijk gemeentelijk onroerend goed zoveel mogelijk energieneutraal maken
Samen met de provincie en ondernemers moet de gemeente zoeken naar mogelijkheden om
voldoende aardwarmtebronnen operationeel te krijgen
Het gasloos aanleggen van iedere nieuwe woonwijk (incl. inbreidingslocaties)
Ruimte aan inwoners, verenigingen, bedrijven en corporaties om zelf energie op te wekken.
Waar nodig en mogelijk moeten barrières worden weggenomen
Verdere stimulering – eventueel via leningen onder goede voorwaarden - van
energiebesparende maatregelen door verenigingen. Daarmee kunnen zij hun accommodatie
verder verduurzamen én kosten besparen

VEILIGHEID
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Brandweer en brandpreventie (het voorkomen van brand) worden meestal pas onderwerp van
gesprek als de nood aan de man is. Vanuit de gedachte rentmeesterschap dient de gemeente
zorgvuldig met de toevertrouwde middelen van haarzelf en van de inwoners om te gaan. De SGP
pleit voor een actieve rol van de gemeente als het gaat over voldoende vrijwilligers, jeugdbrandweer,
goed uitgeruste ploegen en kazernes, regelmatige preventie- en nalevingsbezoeken en controle in
de bossen van onze gemeente bij droogte periodes.

Tegelijk blijft het noodzakelijk dat onze politiemannen en-vrouwen goed in staat blijven om de
veiligheid in onze dorpen op niveau te houden, samen met de gemeente en haar inwoners. Niet
alleen de zichtbaarheid en bereikbaarheid, maar ook de resultaten van hun inzet vindt de SGP van
groot belang. De SGP stelt voor om onze eigen agenten en de BOA’s (Bijzondere Opsporings
Ambtenaren) uit te nodigen om per dorp of wijk regelmatig om de tafel te gaan met de inwoners over
veiligheid en maatregelen op dat vlak.
Concreet:
-

Accent op preventie
Gelijkwaardige behandeling van alle burgers
Het aanpakken van veiligheid op wijkniveau door wijkgericht werken met wijkteams en
platforms
Stimuleren van (anoniem) melden door bewoners en terugkoppeling aan de melder
Het verhalen van schade op plegers van vandalisme

VERKEER EN VERVOER
Veel van onze dorpen waren ooit verbonden door één doorgaande weg met een heuse tram.
Diezelfde weg is er nog wel, maar de tram is opgevolgd door de busdienst, die iedere dag aansluit in
de files van en naar de randen van onze gemeente. Het wegwerken van het knelpunt in Driebergen
bij het station gaat helpen en de SGP zet er zich voor in om in Maarsbergen dezelfde bereidheid te
bereiken om ook dit knelpunt op te lossen. Tegelijk moet de gemeente zich afvragen of dit op andere
plaatsen een nieuw probleem oplevert en daarop voorbereid zijn. Dat er veel gewonnen wordt met
deze grote maatregelen is zeker, maar ook zeker is dat er inwoners geraakt worden. De gemeente
moet zich verplicht voelen om dan uiterst zorgvuldig samen met de betrokken inwoners aan een
oplossing te werken. Evaluatie ná zulke grote projecten staat meestal wel op het programma, maar
wij pleiten ook voor tussentijdse, om tijdig bijsturing te geven waar nodig.
De vele fietspaden in onze gemeente hebben natuurlijk ook onderhoud nodig, maar om te
voorkomen dat er pas gehandeld wordt als er wat gebeurt stelt de SGP een Meerjaren
Onderhoudsvisie en Plan voor, voor het hele fietsnetwerk.
Concreet:
-

Bij ruimtelijke (her)inrichting moeten verkeersvraagstukken integraal worden
meegenomen
Zwaar vrachtverkeer in de dorpen (bevoorrading) terugbrengen naar licht vrachtverkeer
30 km-zones analyseren: kleinschalig beginnen, goed monitoren en bij succes uitbreiden
naar nieuw aan te wijzen gebieden

ONDERWIJS
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Schoolbesturen en -directies zijn geen huisvestingspecialisten. De SGP ziet voor de gemeente een
duidelijke rol weggelegd om, uiteraard in overleg, de onderwijs huisvesting op grond van juiste
leerlingaantallen voor langere tijd te organiseren. Vertrouwen en zekerheid op lange termijn biedt
rust, ruimte en regelmaat, waar iedere leerkracht en leerling bij gebaat is.
Leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs is noodzakelijk, maar ook kostbaar. De
SGP pleit er voor dat de gemeente zich inspant om samen met de marktpartijen goed vervoer voor
een redelijke prijs te organiseren.

Concreet:
-

Ontvangen gelden vanuit rijksoverheid voor onderwijs worden in principe ingezet voor
onderwijs

ZORG
De gemeente is verantwoordelijk voor twee van de vier pijlers onder het recentelijk vernieuwde
zorgstelsel van Nederland: de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. De invoering daarvan is in
onze gemeente over het geheel genomen goed verlopen, maar we blijven als SGP scherp op zaken
als identiteit in de zorg, kosten (vooral bij Jeugdzorg), bereikbaarheid en vooral de kwaliteit van de
instellingen en andere zorgorganisaties in onze gemeente. Het nieuwe stelsel leunt sterk op
mantelzorg. De SGP zou die graag vanuit de gemeente willen ondersteunen, maar dan moeten we
de mantelzorgers wel kunnen vinden. We pleiten daarom voor een breed onderzoek naar én
mantelzorg én eenzaamheid, zodat op basis daarvan de juiste maatregelen genomen kunnen
worden voor een zorgrijke gemeente. Ook en vooral voor de senioren onder ons. De SGP ziet graag
dat mensen naar elkaar omzien, niet alleen vanuit sociale solidariteit, maar ook vanuit
barmhartigheid: het belangeloos omzien naar de naaste en te zorgen voor diens welzijn. En waar
dat de krachten overstijgt is de gemeente de aangewezen behartiger van de nodige zorg of
zorgcoördinatie, ook ter voorkoming van gewilde of ongewilde zorgmijding. Daarnaast vind de SGP
het van belang in onze vergrijzende gemeente dat zorg goed beschikbaar en bereikbaar is, niet
alleen wat betreft de afstand, maar ook de identiteit van waaruit de zorg wordt verleend.
Concreet:
-

cliëntvraag staat centraal en niet het aanbod van zorgproducten
diegenen waarvoor de WMO is opgezet krijgen daadwerkelijk waar zij recht op hebben.
gemeente maakt duidelijke en effectieve afspraken met zorgverleners t.b.v.
kwaliteitsverbetering en controle
mantelzorgers zijn van groot belang en moeten ondersteund worden om dit mogelijk te
maken/houden
Meer en betere preventieprogramma’s op het gebied van alcohol, drugs en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Versterken van gelegenheidscoalities (zorg, onderwijs, welzijn, etc.) die gezamenlijk
problemen op het gebied van zorg aanpakken

ECONOMIE
De gemeente is niet de motor van de plaatselijke economie, maar is wel verantwoordelijk voor het
onderhoud daarvan. De SGP vindt het van groot belang dat bedrijven, zelfstandigen, winkeliers,
agrariërs goed worden ontvangen en gehoord door onze gemeente, die ook investeert in kennis van
de lokale economie, de behoeften die er zijn en regionale ontwikkelingen. Het samen ontwikkelen en
uitvoeren van plannen op het gebied van ruimtelijke verdeling, werkgelegenheid en
kennisuitwisseling zijn dan gewenste stappen naar een gezonde economie. De gemeente met haar
immense netwerk is een logische verbinder, die haar faciliteiten daar uitstekend voor in kan zetten.
De SGP ziet ook een sterke rol voor de gemeente in het integraal oppakken van de economische
kansen die worden geboden door de Stichtse Lustwarande, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
en het groene én rustgevende imago van onze gemeente. Gezellige opgeruimde kernen met goede
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originele voorzieningen en horeca zijn dan een voorwaarde en verdienen daarmee gemeentelijke
aandacht.
Concreet:
-

Het herstructureren, revitaliseren en herinrichten van bedrijventerreinen krijgt in beginsel
voorrang op aanleg van nieuwe terreinen
Een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie voor wat betreft de dienstverlening
aan ondernemers, vanuit welke afdeling dan ook

LEVEN, RUIMTE EN WONEN
Leven in onze gemeente is leven in het groen. De royale natuur is ook de basis van onze historische
en culturele identiteit, waar we zuinig op moeten zijn, vinden wij en we hopen u ook. Dat houdt dan
ook in dat we zorgvuldig om moeten gaan met de toepassing en inrichting van de ruimte.
Beeldbepalende elementen, zoals landgoederen, woningstijlen en-variatie, agrarische bedrijven,
maar ook bosranden, uiterwaarden en de groende heuvelrug zorgen samen voor een afwisselend,
aantrekkelijk beeld. De SGP acht de gemeente als rentmeester van dit beeld en dat is een grote
verantwoordelijkheid. Conflicten bij de keuze tussen natuur en bebouwing zijn bijna niet te
voorkomen, maar door te investeren in de relatie tussen belanghebbenden en gemeente kunnen
verschillende meningen vroegtijdig onderkend worden. Bij die verantwoordelijkheid hoort wat de
SGP betreft ook duidelijkheid over de gemaakte keuzes en het proces daarnaartoe.
Ondanks dat de woningvoorraad in onze gemeente vrijwel overeenkomt met het aantal huishoudens
loopt de samenstelling van die voorraad wel uit de pas met wat nodig is. De SGP stelt voor om
samen met de woningcorporaties innovatieve woonvormen te onderzoeken en om te zetten in
maatregelen om die samenstelling af te stemmen op de behoefte.
In 2019 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Met de komst van de Omgevingswet
wil de SGP inzetten op meer flexibiliteit in gemeentelijke plannen en het waar mogelijk verminderen
van regelgeving. Initiatiefnemers krijgen meer verantwoordelijkheid om draagvlak voor nieuwe
bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen vindt de SGP regionale afstemming
een voorwaarde.
Concreet:
-

De omgevingsvisie moet snel worden opgesteld waarbij er oog is voor de eigen aspecten van
ieder dorp.
Bij het opstellen van het omgevingsplan wordt ingezet op flexibel bestemmen en krijgen
burgers een grotere verantwoordelijkheid.
Het leveren van maatwerk aan agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering duurzamer en
economisch gezonder maken.
Versterking van de verbinding tussen stad en platteland als het gaat om voedselproductie.
Een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie.
Ruimte aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen beheren en
voedsel kunnen produceren.
Benutten van vrijkomende gronden om bestaande bedrijven kansen te geven om tot een
gezonde schaalgrootte en doorontwikkeling te komen
Onderzoek naar ondersteuningsmogelijkheden voor de extra kosten voor gemeentelijke
monumenten
Aandacht voor bewegen, sport en gezondheid voor oud en zeker ook voor jong.
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SAMENLEVING
Zonder dat u het dagelijks beseft heeft de gemeente invloed op diverse aspecten van onze
samenleving. De SGP is een betrokken partij als het gaat over beleid en maatregelen, die de
gemeente treft op het gebied van werk en inkomen, armoedebeleid, zorg voor ouderen,
verslavingsbeleid, om niet meer te noemen. Op zich vinden wij deze belangrijker dan zaken als sport
en cultuur, zeker als het overheidsgeld betreft en je zorgvuldig moet kiezen waar je dat aan uitgeeft.
Maar in een gemeente waar zo veel cultuurhistorie verzameld is, dient een gedegen beleid er voor
te zorgen dat dit behouden blijft voor ons nageslacht. Bij cultuur denken we ook aan de bibliotheek,
die haar uiterste best doet om de leescultuur in onze gemeente te ondersteunen.
De SGP acht het gezin de hoeksteen van de samenleving en waar mogelijk zullen we het belang
van het gezin onderstrepen en ondersteunen.
Concreet:
-

Geef ruim baan aan ideeën en initiatieven van bewoners, binnen een van tevoren
gezamenlijk bepaalde speelruimte. Durf erop te vertrouwen dat bewoners weten wat nodig is
in hun wijk
De ontwikkeling van een sterke aanpak van eenzaamheid onder jong en oud. Bijvoorbeeld
via informatiepakketten voor gepensioneerden, stimuleren van contacten tussen generaties
en betere signalering van eenzaamheid in het onderwijs.
Preventie van armoede: ondersteuning bij het omgaan met geld, bijvoorbeeld met het project
schuldhulpmaatje
Een goede aanpak van armoede met kerken, woningcorporaties, maatschappelijke
initiatieven zoals de voedselbank, kerken, de moskee, scholen en verenigingen.
Nieuwkomers die mee doen! Het aantal statushouders (‘nieuwe Nederlanders’) neemt toe.
Een baan is de snelste weg naar integratie. Daarom moet het vinden van een stage,
werkervaringsplaats of (het liefst) een baan meer prioriteit krijgen in het beleid van de
gemeente.

TENSLOTTE: DE GEMEENTE EN GELD
Vanaf de herindeling is er al veel op de schop gegaan in onze gemeente Utrechtse Heuvelrug. En
dat heeft als resultaat dat de gemeente een bovengemiddelde schuld heeft. De SGP kiest er voor
om bij elke investering een juiste afweging te maken in plaats van een plafond, waarboven niet
geïnvesteerd mag worden. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om er voor te kiezen een aankoop
direct te betalen en dus de kosten meteen te nemen in plaats van zo’n investering.
Veel taken zijn al door de landelijke overheid op het bordje van de Gemeente gelegd en er komen er
nog meer aan. De SGP streeft naar een gemeentelijke organisatie die overzichtelijk, effectief en
efficiënt is, die samenwerkt met andere gemeenten en organisaties waar dat goed kan én die
optimaal gebruik maakt van haar netwerk. De kordate uitvoering van de plannen op het gebied van
ICT is daarbij voorwaardelijk.
Concreet:
-

De SGP streeft naar een financieel transparante gemeente vanuit het beginsel van
rentmeesterschap en verantwoordelijkheid.
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Uitgave van SGP Utrechtse Heuvelrug
sgpfractieuh@gmail.com
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