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De ChristenUnie gelooft in de zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, 
in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. 
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de Veenendaalse samenleving. 
Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken 
Veenendaal leefbaar. 

Als politici van de ChristenUnie steken we de handen uit de mouwen en zetten ons 

voor u in. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid en christelijke 

overtuiging.

 ’Wij vragen 
   uw stem!’

Geef geloof een stem

U hebt een verkorte versie van 
ons verkiezingsprogramma in 
de hand.

Wilt u meer informatie?
U kunt ons uitgebreide Verkiezingsprogramma 2014-2018 of de korte versie 

in de Samenvatting inzien of aanvragen via:

Onze website
veenendaal.christenunie.nl 

Onze bestuurssecretaris
secretaris@veenendaal.christenunie.nl

2

Scan de

QR-code voor

het volledige

programma

Fotografie door Perry Zonneveld
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De ChristenUnie vindt dat de overheid verantwoordelijk is om burgers te 
beschermen en criminaliteit te bestrijden.Tegelijk moet zij oog hebben voor de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen. De ChristenUnie heeft aandacht voor 
slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve aanpak van daders. 
Partners in preventie en aanpak zijn behalve gemeente en politie onder andere: 
welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, verslavingszorg en gezondheidszorg. 
Samenwerking is noodzaak. 

Inwoners moeten gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimi-
neel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten.
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers 
in de wijk. 

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en 
alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de 
buurt moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie is tegen het door de gemeente 
zelf telen van wiet. 

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met 
scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en 
andere betrokkenen. 
 
Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. 
Criminaliteit, mensenhandel, loverboy praktijken en uitbuiting moet worden 
tegengegaan. 

Een veilige gemeente
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•	 de	wijkagent	in	de	wijk

•	 gemakkelijk	doen	van	aangifte	en	een 

 goede terugkoppeling door de politie

•	 het	betrekken	van	de	inwoners	bij	burgernet	en	sms-alert

•	 het	tegengaan	van	vestiging	van	bordelen	en	voorkomen 

 van loverboy praktijken

De ChristenUnie staat voor:



De ChristenUnie is tegen de koopzondag. In de eerste en beslissende plaats willen 
wij het Bijbelse gebod om de rustdag te houden, eerbiedigen. Daarnaast zijn de 
dreigende 24-uurs economie, de moeilijke positie voor de kleine winkelier en de 
aantasting van de positie van werknemers voor ons ook redenen om tegen de 
koopzondag te zijn.

De huidige regeling voor 6 zondagse evenementen per jaar in de openbare ruimte 

is voor ons uitgangspunt.

Koopzondag
en evenementen
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Mensen hebben veelal een sociaal netwerk om zich heen: familie, vrienden, 
buren en kennissen. Mensen leven met elkaar in sociale verbanden en zijn samen 
verantwoordelijk voor een prettig opvoed-, opgroei-, en leefklimaat. 
De ChristenUnie ziet het als haar taak deze zorg voor elkaar verder te stimuleren. 
Er zijn ook mensen met een klein of geen netwerk. De professionele hulpverlener 
moet zo getraind worden dat ze deze mensen in beeld krijgt en houdt. 

De druk op mantelzorgers neemt toe. Er komen minder middelen beschikbaar om 

hen te ondersteunen. Toch wil de ChristenUnie mantelzorgers optimaal en pro-

fessioneel kunnen ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door goede, toegankelijke 

voorlichting. Dat kan ook via het gemeentelijk zorgloket, maar ook via internet of 

door middel van brochures. 

De ChristenUnie pleit ervoor dat maatschappelijke verbanden een grotere rol gaan 

spelen als het om zorg voor mensen gaat. De ChristenUnie vindt de rol van kerken 

en verenigingen daarbij belangrijk. Ook ligt er volgens de ChristenUnie de taak het 

vrijwilligerswerk te stimuleren. Wijkteams kunnen hierin een goede rol spelen. 

Het mag nooit zo zijn dat burgers met een klein of geen netwerk, vergeten worden.

Samen zorgzaam

•	 het	stimuleren	van	de	zorg	voor	elkaar.	Burgers	moeten 

 meer zelf verantwoordelijk worden voor de eigen zorg

•	 de	vrije	keuze	voor	identiteitsgebonden	zorg	

•	 het	meer	betrekken	van	kerken	en	buurtverenigingen 

 bij de mantel- en vrijwilligerszorg

•	 jeugdzorg	die	zorgvuldig	en	zo	dicht	mogelijk 

 bij de inwoners wordt uitgevoerd

•	 het	gratis	aanbieden	van	een	volkstuin	voor 

 mensen met een minimuminkomen 

De ChristenUnie staat voor:
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Stimulering van de lokale economie is voor de ChristenUnie een belangrijke 
pijler. Als bedrijven floreren en mensen werk hebben, voorkomt dat veel 
problemen.Veenendaal moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier 
te vestigen. Bedrijven moeten maximaal de ruimte krijgen om te kunnen 
ondernemen en hebben bij de gemeente maar één aanspreekpunt. Uitbreiding 
van gebouwen voor ander gebruik moet mogelijk zijn. Daarom willen we de 
ruimtelijke regels soepeler maken en de vergunningverlening coördineren.
 De ChristenUnie ondersteunt de inzet van het ondernemersfonds.  Daarmee 
kunnen bedrijventerreinen schoon en veilig en aantrekkelijk blijven.

Ondernemers en gemeente moeten goed samenwerken om het winkelcentrum 

blijvend aantrekkelijk te houden. Daarom ondersteunt de ChristenUnie de 

koploperspositie van Veenendaal voor het concept “Nieuw winkelen” 

Het aantal mensen zonder werk moet omlaag. Een goed ondernemersklimaat 

helpt banen te scheppen. Werkgelegenheid is daarom voor de ChristenUnie 

speerpunt van beleid. Daarbij hebben wij bijzonder aandacht voor groepen 

die moeilijk een plekje op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Ook inzet bij 

vrijwilligerswerk helpt mensen mee te doen in de samenleving.

Sterk voor werk
en ondernemen

•	 goede	ondersteuning	van	bedrijven	bij	aanvragen	en	procedures

•	 een	centraal	werkgeverspunt	voor	bedrijven

•	 het	tegengaan	van	een	koopzondag	

•	 ondernemers	in	te	schakelen	bij	het	creëren	van	(al	dan	niet)	betaalde	banen

•	 een	goede	werkplek	als	mensen	een	beperkte	arbeidscapaciteit	hebben	

De ChristenUnie staat voor:
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Het aantal mensen met een uitkering neemt fors toe. Dat vindt de ChristenUnie 

verontrustend. Als gevolg hiervan neemt de druk op minimaregelingen, als 

allerlaatste vangnet voor de minima, eveneens toe. 

Zorg voor minima is een speerpunt van de ChristenUnie. Hier wil de ChristenUnie 

niet op bezuinigen, ook al maken we nu financieel magere jaren mee.

Het minimabeleid steekt, mede dankzij de ChristenUnie, gunstig af bij het 

minimabeleid in vergelijkbare gemeenten. Als ChristenUnie willen wij dit beleid 

handhaven. De ChristenUnie wil dan ook nadrukkelijk kerken, maatschappelijke 

instellingen en/of het particulier initiatief helpen bij het oppakken van 

initiatieven voor deze doelgroep. 

Kerken, maatschappelijke organisaties en particulieren spelen een belangrijke rol 

in de schuldhulpverlening. Het project schuldhulpmaatjes blijven we ondersteunen. 

De ChristenUnie wil aan mensen met een inkomen tot 110 procent van het mini-

mumloon een volkstuin ter beschikking stellen. Veel gemeentegrond blijft voorlopig 

onbebouwd. Deze grond kan hiervoor in aanmerking komen.

Minimabeleid en
schuldhulpverlening

•	 handhaving	van	het	bestaande 

  minimabeleid

•	 het	stimuleren	dat	kerken, 

 maatschappelijke instellingen en 

 het particulier initiatief samen- 

 werken om stille armoede tegen 

 te gaan    

•	 het	ondersteunen	van	het	project 

 schuldhulpmaatjes 

•	 het gratis aanbieden van een 

 volkstuin voor mensen met een  

 minimuminkomen 

De ChristenUnie staat voor:
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De ChristenUnie zet zich al jarenlang in om de hoogspanningslijn in Veenendaal 
ondergronds te krijgen. In Den Haag worden hiervoor concrete plannen ontwik-
keld. De financiering komt voor een deel bij het Rijk en de gemeente te liggen, 
maar wordt voor het grootste deel omgeslagen over de energierekening van 
iedere inwoner van Nederland.

De ChristenUnie wil dat de Provincie Utrecht meedoet in de cofinanciering 

vanwege het gezamenlijke belang. De plannen moeten in wet- en regelgeving 

worden uitgewerkt zodat vanaf 2017 in Nederland de uitkoop van vierhonderd 

huishoudens en het ondergronds brengen van 135 kilometer aan hoogspan-

ningslijnen, gaat plaatsvinden. Als ChristenUnie willen wij dat in Veenendaal de 

hoogspanningslijnen ondergronds worden aangebracht. Hiervoor is het nodig om 

als	Veenendaal	te	werken	aan	de	totstandkoming	van	de	benodigde	financiële	

middelen.

Ondergronds brengen van 
de hoogspanningslijn

•	 het	ondergronds	brengen	van	hoogspanningslijnen	

•	 cofinanciering		met	de	Provincie	Utrecht		

De ChristenUnie staat voor:
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Cultuur, hoe belangrijk ook voor een samenleving, kan toe met minder bemoeienis 

van de lokale overheid, Dat betekent dat culturele instellingen nog meer met elkaar 

zullen moeten samenwerken. Nog creatiever zijn om met de gekregen middelen een 

acceptabel aanbod te leveren voor de inwoners van Veenendaal. 

Want, ondanks bezuinigingen is er volgens de ChristenUnie nog voldoende plaats in 

Veenendaal voor culturele uitingen. Zo zullen de bibliotheek, de muziekschool, het 

museum en de Volksuniversiteit hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren, zij 

het mogelijk in enigszins afgeslankte vorm.

Ook hier geldt een uitzondering: de amateurkunst. Hier willen wij niet bezuinigen. 

De amateurskunst is een sector waarin veel Veenendalers participeren en waar 

met een kleine subsidie veel moois wordt geboden aan de samenleving. 

Sport biedt kansen om burgers met elkaar in contact te brengen. Door te
sporten leren mensen met elkaar omgaan en vormen zich sociale verbanden. 
De ChristenUnie ziet voor de overheid vanuit de volksgezondheid, de taak 
om sporten voor inwoners bereikbaar te houden. Dat geldt vooral voor de 
breedtesport en sportmogelijkheden in de buurt voor jongeren en ouderen. 

Sport bereikbaar
voor iedereen

Cultuur 

•	 een	nog	nauwere	en	creatievere	samenwerking	op	het	gebied	van	cultuur

•	 behoud	van	de	subsidie	voor	amateurkunst	

De ChristenUnie staat voor:
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Sportclubs vormen een samenbindende factor en verdienen ook om die reden 
steun bij de begeleiding en ontwikkeling ervan. Ook moeten sportclubs meer 
ruimte krijgen eigen inkomsten te verwerven door soepelere regels rondom 
reclame en gebruik van accommodaties. 
Lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Nog te 
weinig mensen bewegen voldoende. Overgewicht – onder jong en oud - neemt 
onrustbarend toe.  
Scholen hebben een verantwoordelijkheid om leerlingen goed bewegingsonderwijs 
te geven en te stimuleren om te sporten. De sportnota “Veenendaal Fit&Vitaal 
2012-2015” wil de ChristenUnie verder uitvoeren. Daarmee is voldoende onder-
steuning gegarandeerd. Recreatievormen dragen bij aan het welzijn van mensen. 
Er moet ruimte zijn om particuliere recreatieve voorzieningen in Veenendaal aan 
te bieden.

Landgoed Prattenburg en Kwintelooijen moeten voor de inwoners vrij toegankelijk 
blijven. Samenwerking met omliggende gemeenten kan hierbij een middel zijn. 
Het gebruik van lokale voorzieningen zoals de Surfvijver en het Stadspark wordt 
gestimuleerd.

•	 toegankelijkheid	van	sport	voor	iedereen

•	 ruimere	mogelijkheden	voor	sportclubs	voor	inkomstenverwerving

•	 meer	ruimte	voor	particuliere	recreatiemogelijkheden

•	 samenwerken	met	omliggende	gemeenten

De ChristenUnie staat voor:
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Samen sterk voor de wijk en buurt, dat is naar de mening van de ChristenUnie 
het doel. De gemeente, de woningcorporatie, de wijkagent, de wijkmanager, de 
wijkwethouder en opbouwwerker, allen werken aan de leefbaarheid in de wijk en 
voor de buurt. Samen, met buurtbewoners, bewonerscommissies en wijkplatforms 
werken voor een leefbare, schone en veilige buurt. De ChristenUnie wil dat het 
wijkgericht werken wordt voortgezet. 

Een schoon Veenendaal  is voor bewoners en bezoekers  van groot belang.  Daar 

waar afval voor overlast zorgt, worden er meer vuilnisbakken neergezet. De Chris-

tenUnie wil in de toekomst meer maatregelen om het scheiden van afval nog meer 

te stimuleren. 

Zwerfafval en hondenpoepvervuiling willen we aanpakken door handhaving en 

boetes bij overtredingen.

Wijkgericht werken

•	 het	voortzetten	en	uitbouwen	van	het	wijkgericht	werken

De ChristenUnie staat voor:
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De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van 

inburgeringsplichtige asielgerechtigden. Daarbij is het leren van de Nederlandse 

taal voor nieuwkomers erg belangrijk. Taal is een van de sleutels waarmee de 

nieuwkomers hun positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving kunnen 

verbeteren. Hoe beter en sneller deze mensen de Nederlandse taal leren, des te 

eerder kunnen ze deelnemen in de samenleving. De ChristenUnie wil daarom het 

leren van de Nederlandse taal stimuleren en faciliteren.

Integratie 

•	 stimuleren	taalvaardigheid	nieuwkomers

•	 verdergaande	samenwerking	tussen	instanties	bij	taalcursussen

•	 faciliteren	taalvaardigheid	als	sleutel	naar	werk

De ChristenUnie staat voor:
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Door het maken van structuurvisies en bestemmingsplannen, legt de gemeente 

vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Veenendaal. De ChristenUnie wil 

burgers al in de schetsfase of bij het stedenbouwkundige ontwerp, bij ruimtelijke 

planvorming betrekken. Zo kan er nog echt iets met opmerkingen van burgers 

worden gedaan. Bewoners kennen hun omgeving als geen ander. Gebiedsspecifieke 

kennis kan worden ingebracht in zogenaamde klankbordgroepen, zodat uitdagingen 

op de meest praktische wijze worden opgelost. Door bij de voorbereiding van 

ruimtelijke beslissingen vanaf het prille begin rekening te houden met belangen van 

omwonenden, wordt het draagvlak vergroot.

Ruimtelijke plannen

•	 het		in	een	zo	vroeg	mogelijk	stadium		betrekken 

 van omwonenden bij ruimtelijke planvorming 

De ChristenUnie staat voor:
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Kern van het ChristenUnie standpunt t.a.v. milieu en duurzaamheid is dat de 
mens, geschapen naar Gods beeld, een grote verantwoordelijkheid heeft voor 
het bebouwen en het bewaren van de aarde. Steeds meer burgers zijn zelf 
actief bezig met het werken aan een beter milieu. Burgers en bedrijven wekken 
duurzame energie op via zonne-energie. De ChristenUnie wil dat de gemeente 
initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een beter milieu. 
In de verkeer- en vervoersplannen wordt de verlaging van de hoeveelheid CO2-
uitstoot integraal opgenomen. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s.
wordt uitgebreid. Bij de bouw van huizen wordt dit als optie meegenomen. 

De gemeente moet duurzaam omgaan met haar eigendommen. Dit betekent 

dat op natuurlijke vervangingsmomenten van installaties of bij renovatie, de 

kansen op energiebesparing en/of duurzame energiewinning worden benut. 

Gemeentelijke eigendommen worden in het kader van duurzaam gebruik niet 

zonder noodzaak gesloopt indien deze nog een nuttige functie kunnen vervullen. 

De gemeente moet milieuvriendelijker omgaan met de openbare verlichting. 

Bijvoorbeeld door de inzet van led-lampen. 

Een schoon en
duurzaam Milieu  

•	 gemeentelijke	investeringen	in	duurzaamheid

•	 uitbreiding	van	oplaadpunten	voor	elektrische	auto’s	

•	 het	stimuleren	van	initiatieven	van	woningeigenaren 

 ten aanzien van energiebesparende producten 

•	 de	voorbeeldfunctie	van	de	gemeente	als	het	gaat	om	het	verminderen 

 van de CO2 uitstoot in de gemeentelijke organisatie

•	 het	besparen	van	energie	door	de	openbare 

 verlichting van led-lampen te voorzien

•	 het	streven	naar	een	klimaatneutraal	Veenendaal	in	2025

De ChristenUnie staat voor:
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Bereikbaar zijn is een absolute voorwaarde om aantrekkelijk te zijn voor 
bedrijven en winkelend publiek. Goede parkeervoorzieningen horen daar ook 
bij. Bezoekers kiezen voor een stad omdat er iets te beleven is. Maar ook omdat 
het er netjes uit ziet en goede voorzieningen aanwezig zijn.
Bijzondere aandacht moet er zijn voor de rondwegen en de aanloopstraten naar 
het centrum.

Buurgemeenten moeten elkaar helpen bereikbaar te blijven. De regio FoodValley 

is daarbij een belangrijke partner. Wij willen met Ede in gesprek over een oplos-

sing voor de slechtere bereikbaarheid van het centrum aan de noordkant van 

Veenendaal, vanwege de afsluiting van de tunnel bij de Klomp. 

Veenendaal bereikbaar
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Maatregelen die genomen moeten worden om de bereikbaarheid en mobiliteit 

te verbeteren, leveren tijdelijk overlast op. De gemeente moet dit op tijd en 

duidelijk communiceren en voor goede alternatieven zorgen. Het is belangrijk dat 

er niet op meerdere doorgaande wegen tegelijk wordt gewerkt. Verder vindt de 

ChristenUnie dat het openbaar vervoer moet worden gepromoot. 

Bereikbaarheid centreert zich niet alleen binnen het centrum. In de afgelopen 

jaren is op de Rondweg-West een aantal maatregelen genomen. Op de Rondweg-

Oost  zullen binnenkort de eerste maatregelen worden genomen om de doorstro-

ming te verbeteren 

Het stimuleren van fietsgebruik blijft voor de ChristenUnie een prioriteit. Het 

centrum moet voor fietser open blijven.

De gemeente zoekt naar oplossingen voor een kostendekkende parkeerexploitatie.

  

•	 een	goede	bereikbaarheid	van	het	centrum,	de	winkelcentra 

 in de wijken, bedrijventerreinen en voorzieningen met duidelijke 

 bewegwijzering ernaartoe. 

•	 een	voor	iedereen	bereikbaar	openbaarvervoersnet

•	 tijdige	en	goede	communicatie	rondom	wegwerkzaamheden	en 

 duidelijke veilige alternatieve routes 

•	 een	gesprek	met	de	gemeente	Ede	voor	een	passende	oplossing	voor 

 bereikbaarheid van de noordkant van Veenendaal vanwege de afsluiting 

 van de tunnel bij de Klomp

•	 	de	Hoofdstraat	toegankelijk	te	houden	voor	fietsers	

De ChristenUnie staat voor:
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Ouders zijn vrij de school te kiezen die onderwijskundig, maar ook qua identiteit 
bij hen past. Een goede school in de eigen wijk, liefst een open schoolplein, zodat 
ook na schooltijd de school een bindende rol kan spelen, is belangrijk. Hierbij 
dienen ouders, schoolleiding en waar nodig de gemeente elkaar wel te vinden.  
Te denken valt aan het schoonhouden van de pleinen en bijvoorbeeld het 
verkeersveilig houden van de straten rondom de school. De ChristenUnie wil 
blijvende aandacht voor het weren van auto’s rond de scholen. Schoolgebouwen 
moeten efficiënt worden benut. Het is mooi als de schoolgebouwen ook voor de 
wijk openstaan.

De ChristenUnie wil de jeugd in Veenendaal betrekken bij het besturen van onze 

mooie plaats. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden over politieke 

zaken gastlessen verzorgd 

Goed onderwijs
in de wijken

•	 het	bestrijden	van	spijbelen	en	schooluitval

•	 basisonderwijs	in	de	eigen	wijk

•	 openstelling	van	schoolpleinen	voor	speelmogelijkheden	van	buurtkinderen

•	 het	geven	van	gastlessen	over	politiek	door	raads-	en	collegeleden	op 

 scholen voor het voortgezet onderwijs

De ChristenUnie staat voor:
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Niemand betaalt graag belasting. Maar de gemeente heeft wel geld nodig om 
de haar opgedragen taken uit te voeren. Door de rijksoverheid wordt op basis 
van landelijke spelregels geld aan de gemeente overgemaakt. Dat is echter niet 
voldoende om alle taken uit te voeren Daarom heft de gemeentelijke belasting. 
Naast de belasting, waaraan iedereen meebetaalt, vragen we als ChristenUnie 
van de burger ook dat hij een bijdrage betaalt voor die voorzieningen waarvan 
hij vrijwillig gebruik wenst te maken. Dit betekent dat de burger zelf bijdraagt 
in de kosten van bijvoorbeeld kunst, cultuur, sport, muziek en/of bibliotheek. 
De gemeente moet als een goede boekhouder omgaan met de beschikbare 
middelen. De ChristenUnie wil terughoudend met belastingverhoging omgaan.

De ChristenUnie streeft ernaar om de Onroerend Zaak Belasting alleen met de 

inflatiecorrectie te laten stijgen.

Belastingen  

•	 een	financieel	beleid	waarbij	gemeentelijke	belastingen 

 niet als sluitpost worden gebruikt

•	 kostendekkende	tarieven	voor	verleende	diensten

De ChristenUnie staat voor:
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  www.twitter.com/CUVeenendaal

  www.facebook.com/ChristenunieVeenendaal

Kijk voor meer informatie op veenendaal.christenunie.nl
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25.  Roel Jongeneel

26.  Gerda van Bellen-Bos

27.  Nico van der Voet

28.  Dick Lagewaard

29.  Sanny Brunekreeft-Lagerweij

30.  Benny Grevers

31.  Jenette Arkema-Gerrits

32.  Hans Riepma

33.  Gert de Fluiter

34.  Nico Wolswinkel

35.  Steven Huibers
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