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Inleiding 

 

De Bilt: een samenleving met toekomst  

De gemeente De Bilt is een groene gemeente die bestaat uit zes kernen. Elke kern heeft een andere 

natuurbeleving: bos, heide, zandverstuivingen, weide, drassig veengebied, etc. Grote delen van de 

natuur in De Bilt behoren tot de beschermde Ecologische Hoofdstructuur. Maar de gemeente De Bilt is 

ook gelegen in de Randstad met uitstekend openbaar vervoer, cultuur en werkgelegenheid. Zo maakt 

De Bilt met het voormalige RIVM terrein en Berg en Bosch (USP-De Bilt) deel uit van het Utrecht 

Science Park (USP).  Een top regio in de wereld als het gaat om Life Science en Duurzaamheid. Deze 

regio groeit snel en vraagt daarom om investeringen in mobiliteit en wonen.  

In De Bilt gaat er veel goed. De werkgelegenheid neemt toe, vrijwilligers zijn actief in vele 

verenigingen en organisaties. BENG is volop aan de slag om De Bilt te transformeren in een energie-

neutrale gemeente voor 2030. Vluchtelingen kunnen rekenen op onderdak. Burgerparticipatie krijgt in 

de gemeentelijke beleidsvorming steeds nadrukkelijker een belangrijke rol. Eigentijdse invulling van 

dorps- en wijkgericht werken toont haar meerwaarde.  

Tegelijk zijn er zaken die nadrukkelijk om aandacht vragen en waarvoor actie nodig is: de natuur 

binnen onze gemeente staat onder druk. Betaalbare woningen zijn moeilijk te huren of te kopen; er 

moeten woningen gebouwd worden voor jong en oud. De komende jaren zal de gemeente zich heel 

goed moeten voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Binnen het sociaal domein blijft 

met name de bereikbaarheid en levering van jeugdzorg een belangrijk aandachtspunt. Mensen mogen 

niet tussen wal en schip vallen.  

Het is goed wonen en werken in De Bilt en dat wil de ChristenUnie zo houden, ook voor onze 

kinderen, maar dat vraagt wel om een uitgebalanceerd beleid. Wij willen toewerken naar een 

gemeente die goed is toegerust op haar complexe taken. Een faciliterende gemeente die volop ruimte 

biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. 

 

Vanuit dit perspectief richt de ChristenUnie zich de komende jaren op de volgende 5 speerpunten: 

1. Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid; 

2. Een zorgzame samenleving; 

3. Een prettige woon- en leefomgeving; 

4. Een milieu- en energiebewuste gemeente; 

5. Naar duurzame mobiliteit.  

 

In dit programma worden deze speerpunten verder uitgewerkt naar specifieke onderwerpen en 

thema’s. Daarbij is aangegeven waar de ChristenUnie voor staat. In de uitwerking van de diverse 

onderwerpen en thema’s zijn tussen de vijf speerpunten onderlinge raakvlakken te herkennen. Wij 

stellen dan ook dat de speerpunten niet op zich zelf staan, maar in hun onderlinge samenhang bezien 

dienen te worden.      
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De ChristenUnie een partij in de samenleving: geef geloof een stem! 

De ChristenUnie maakt sinds 2001 onafgebroken deel uit van de gemeenteraad van De Bilt. Bij het 

zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren 

door de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij 

geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor De Bilt. Tegen deze 

achtergrond beoordeelt de ChristenUnie raadsvoorstellen en werkt de ChristenUnie samen met andere 

partijen in de gemeenteraad om haar doelen te bereiken. 

We zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. De 

ChristenUnie is een partij ván christenen vóór alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van 

de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor De Bilt. 

  

 

Samen Waardevol!          www.debilt.christenunie.nl 

 

 

 

http://www.debilt.christenunie.nl/
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1e Speerpunt: Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid 

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. De gemeente staat naast mensen om burgers en 

ondernemers op eigentijdse wijze te faciliteren, te adviseren en te ondersteunen om de eigen 

verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Maar kwetsbare mensen die dit niet zelf of samen met 

anderen kunnen, worden door de gemeente via het sociaal-maatschappelijk beleid gesteund. Een 

moderne, betrokken en betrouwbare overheid geven wij vorm door te investeren in: 

 Vertrouwen; 

 De gemeente, dat zijn wij samen; 

 Een stabiel financieel toekomstperspectief. 

1.1 Vertrouwen 

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie zet in haar werk in 

op luisteren en samenwerken. Het innemen van standpunten in de raad wordt bepaald door de 

uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in dit programma. Als fractie willen we in De Bilt 

bekend staan als betrouwbaar, integer en constructief. De ChristenUnie wil bijdragen aan het herstel 

van het vertrouwen in de overheid. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente De Bilt. 

 In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers. 

 Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen. 

 Er voor te zorgen dat politieke processen in de openbaarheid plaatsvinden.  

 Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat flexibel en tijdig kan anticiperen op nieuwe 

ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. Er moet  voor alle partijen ruimte zijn voor 

invloed op nieuw beleid.   

 De dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven door het versterken van de 

gemeentelijke digitale communicatie en digitale bereikbaarheid.   

 Met de digitale mogelijkheden een versnelling doorvoeren in de afhandeling van aanvragen, 

klachten, meldingen en bezwaarschriften en dergelijke. 

 In een steeds verdergaande digitale omgeving zorg blijven dragen voor een loket voor ouderen en 

laag geletterden die geen computer hebben. 

1.2 De gemeente De Bilt, dat zijn we samen 

De Biltse samenleving bestaat niet alleen uit de ambtenaren en politici op het gemeentehuis. In 

tegendeel, onze gemeente wordt gevormd door ons allemaal: alle inwoners in de gemeente De Bilt, 

tijdelijke passanten in onze gemeente, het bedrijfsleven in onze gemeente en zeer uiteenlopende 

organisaties in onze gemeente. 

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités  voorafgaande 

aan beleidsvorming in de raad. Via instanties als BENG en MENS is er ruimte voor inwoners die 

verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale 

economie of wijkbeheer. De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven van inwoners, 
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van instellingen, bedrijven en kerken en doet dit door meedenken, participeren, drempels verlagen, 

faciliteren en minder bureaucratie.  

Bij belangentegenstellingen blijft de gemeenteraad eindverantwoordelijk. Raadsleden zijn gekozen om 

zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen toekomstbestendige besluiten te nemen. 

Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe bestuurlijk-politieke vraagstukken. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Op de kieslijst van de ChristenUnie minimaal één kandidaat uit elke kern te plaatsen. Betrokken 

leden maken het mogelijk om als ChristenUnie van De Bilt goed op de hoogte te zijn van wat er 

speelt in alle kernen. 

 Participatie van burgers en bedrijven bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid aanmoedigen en 

versterken. 

 Burgerinitiatieven om de eigen woonomgeving te verbeteren (bijv. nieuwe vormen van plantsoen-

onderhoud, nieuwe invulling van speelveldjes en speeltuinen, invoeren buurt-app) worden van 

harte ondersteund.     

 Geen raadgevende referenda achteraf, maar vroegtijdig open en eerlijk burgers en bedrijven 

betrekken bij beleidskeuzes en grote ontwikkelingen. 

 

Overheid en inwoner 

Gemeente De Bilt bestaat uit zes kernen: Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, 

Bilthoven en De Bilt. De ChristenUnie waardeert de kernen als lokale gemeenschap en hecht aan het 

eigene en de vitaliteit ervan. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om de kennis van de 

bewoners van de kernen te betrekken bij zaken die hen in de directe woonomgeving raken.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De ChristenUnie wil kernen meer eigen verantwoordelijkheid geven. Waar mogelijk kan deze 

verantwoordelijkheid ondersteund worden met eigen budgetten.  

 Wijkraden, dorpsraden en bewonersverenigingen worden gefaciliteerd om hun belangen vertegen-

woordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk en aantoonbaar draagvlak 

is voor deze instanties. 

 

Gemeentelijke herindeling en samenwerking 

Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen en de U-10 vragen om 

een kritische houding. De ChristenUnie is niet tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen 

op z'n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat De Bilt eigen beleid kan blijven formuleren.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden 

gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid. Hierbij is het uitgangspunt 

dat De Bilt een zelfstandige gemeente blijft en bij gemeentelijke samenwerking zeggenschap houdt 

over initiatieven op haar grondgebied.  

 De ChristenUnie steunt initiatieven die gemeentelijke kaderstelling en controle met betrekking tot 

samenwerkingsverbanden versterken. 

 De raad maakt afspraken over hoe gemeenschappelijke regelingen en de U-10 vanuit de raad 

worden gevoed en gecontroleerd, waarbij ook controle op de uitgaven mogelijk is.  
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1.3 Een stabiel financieel toekomstperspectief 

In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hiermee zijn de  

financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze risico’s op te vangen zijn gericht op versterking 

van de efficiëntie. Daarmee is de noodzaak vergroot om alle risico’s meetbaar en goed in beeld te 

brengen en te beheersen in een inzichtelijke begroting en jaarrekening. Bij bezuinigingen moeten de 

posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en 

onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De gemeente dient een financieel duurzaam en gezond beleid te voeren. Verlaging van de 

gemeentelijke schuldpositie is daarin voor de komende jaren het belangrijkste speerpunt. Als 

richtlijn wil de ChristenUnie daarbij in de komende raadsperiode de stijgende lijn van de afgelopen 

jaren ombuigen naar beneden. Dit is te realiseren door het meerjarig investeringsplan en 

gemeentelijk nieuw beleid goed op elkaar af te stemmen. En waar wettelijk en financieel mogelijk 

investeringen om te zetten in exploitatiebudgetten waar de raad jaarlijks bij de begroting een 

besluit over kan nemen.   

 Gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen moeten flexibeler bruikbaar en toegankelijk worden 

voor burger en raadslid.  

 De lokale lastendruk stijgt niet meer dan met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dit betekent onder 

meer dat bij stijgende WOZ-waardes van de woningen binnen onze gemeente, de WOZ-tarieven 

evenredig verlaagd dienen te worden. 

 In economisch moeilijke tijden dient er een zorgvuldig afgewogen financieel beleid in gang gezet 

te worden dat bestaat uit uitgavenvermindering en inkomstenverhoging.  

 Daar waar het inkomensbeleid resulteert in een onaanvaardbaar lage levensstandaard voor 

individuele burgers, zet de ChristenUnie zich in voor het voeren van een ruimhartig kwijt-

scheldingsbeleid. 

 De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zoveel mogelijk kostendekkend. 

 Kostenbesparing bereiken door: 

 Kritisch te zijn op de bekostigen van ‘prestigeprojecten’. 

 Kritisch te zijn op subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen 

worden bekostigd. 

 Bij de inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d. worden deze gekoppeld aan 

deskundige vaste krachten met historisch besef van de besluitvorming in het verleden.  

 Bij inhuur samenwerken t.a.v. kennis met andere gemeenten die al ervaring hebben opgedaan. 

 

2e Speerpunt: Een zorgzame samenleving 

Inwoners zijn veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk geworden voor het regelen van onder-

steuning, maar er zijn ook mensen die dit niet kunnen. Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar 

zoveel mogelijk helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende zorg 

en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. Een eigen bijdrage voor dergelijke zorg en 

ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding. Een ruimhartig financieel vangnet moet er voor 

zorgen dat zorg en hulp bereikbaar blijven voor de financieel minder draagkrachtige inwoners.     
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De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, Wmo en beschermd wonen integraal gaan organiseren. 

Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat De Bilt uitgaat van de leefwereld van 

mensen en niet van de wettelijke kaders. Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol 

is. Dit brengen wij tot uiting door extra aandacht voor: 

 Zorg voor kwetsbare inwoners; 

 Gezin, jeugd en onderwijs; 

 Werk en inkomen; 

 Kunst, cultuur en sport. 

2.1 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. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze 

constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en 

staat, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken 

(diaconieën). 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo 

hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in 

te kopen als deze niet gecontracteerd is.  

 Om de zorgkosten te drukken, wil de ChristenUnie zoveel mogelijk hergebruik en het delen van 

(zorg-)hulpmiddelen met aandacht voor maatwerk waar nodig. 

 Juist onze kwetsbare inwoners moeten met klachten over zorg- en hulpverlening terecht kunnen 

bij een herkenbaar, laagdrempelig (onafhankelijk) meldpunt.    

 

Vrijwilligers en mantelzorgers  

De ChristenUnie is dankbaar voor al het werk wat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van onschat-

bare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet 

moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast 

een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van 

vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk. 

Dagbesteding is belangrijk. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zet de ChristenUnie in 

op waardering van de mantelzorger en via MENS op het proactief benaderen van mensen die mantel-

zorger zijn geworden.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning. Dit mag actiever en er 

moet ook meer bekendheid aan worden gegeven. 

 

Iedereen telt mee en doet mee 

In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, mede 

dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor 

dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten mee kunnen 
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doen. Een aantal zaken zijn al geregeld. Het is belangrijk om alles wat al is en nog moet worden 

geregeld in een samenhangende inclusieagenda vast te leggen. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De ChristenUnie zal het college van burgemeester en wethouders verzoeken een samenhangende 

inclusieagenda op te stellen voor De Bilt om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve 

samenleving. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.  

 

Langer zelfstandig wonen 

Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus 

geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente De 

Bilt daarin, samen met woningeigenaren en de woningbouwvereniging SSW, een grote verantwoorde-

lijkheid heeft. Niet alleen woningen, maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en 

uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning. 

 In de plannen voor woningbouw door de SSW wordt levensloopbestendigheid nadrukkelijk 

betrokken.  

 De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor wijkgerichte 

ontmoetingsruimten. 

 

Ouderen 

Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp 

of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde 

mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet 

zich in om eenzaamheid te bestrijden. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 In overleg met de wijk, kerken of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale 

functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.  

 Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een 

bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van 

kerken of andere organisaties. 

 

Opvangvoorzieningen 

De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het 

hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot 

rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar 

zelfstandigheid. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woon-

behoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.  
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Zorg voor vluchtelingen 

De gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. We zijn ons er van 

bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel 

mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat 

sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit aller-

eerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemde-

lingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. De gemeente zorgt zo snel mogelijk voor huisvesting 

van statushouders binnen de opgelegde taakstelling, maar moet er ook voor waken dat dit niet tot 

verdringing op de huizenmarkt leidt. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De gemeente is actiever bij het inschakelen van het bedrijfsleven om statushouders in dienst te 

nemen. 

 De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers zolang ze in Nederland zijn. 

 De gemeente draagt zorg voor een adequate inburgering van de asielzoekers binnen onze 

gemeente en draagt daar financieel aan bij.  

 De gemeente zorgt voor adequate nazorg voor asielzoekers die ingeburgerd zijn. Gesprekken na 

ca. een jaar over welzijn en wijze en mate van inburgering dragen aan de nazorg bij. 

2.2 Gezin, jeugd en onderwijs 

Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders onder-

steunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. In de huidige cultuur zijn 

de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet meer vanzelfsprekend. 

Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig, omdat daarmee kinderen in hun 

kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. 

  

Jongeren 

Jongeren dienen plekken te hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld binnen 

(kerkelijke) jeugdclubs, binnen sport- kunst en muziekverenigingen en tijdens de vakantieactiviteiten 

die door buurtverenigingen georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn de ChristenUnie veel waard. 

Voor de ontwikkeling van jongeren is het van belang dat er voldoende ruimte, mogelijkheden en 

faciliteiten zijn om zich te ontspannen.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De gemeente dient via een adequaat voorzieningenbeleid voor jongeren er voor te zorgen dat deze 

activiteiten uitgevoerd worden.  

 Er moeten voldoende middelen uitgetrokken worden om het speelplaatsenplan uit te voeren. 

Nadere invulling van speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen zien wij in overleg met de direct 

betrokkenen (jeugd, jongeren, buurtbewoners en buurtvereniging) tot stand komen. Nagegaan 

dient te worden in welke mate sportterreinen kunnen voorzien in speel- en ontmoetingsbehoeften 

van jongeren.       

   

 

 



 

                                                           Verkiezingsprogramma 2018-2022 ChristenUnie De Bilt 10 

Effectieve ondersteuning 

Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij 

samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om de transformatie te laten 

slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroeg signalering, zodat kinderen eerder 

worden ondersteund en geholpen. Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die 

ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij 

plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg 

arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. 

De ChristenUnie pleit ervoor expertise binnen de kinderopvang of school te halen. Tegelijkertijd 

ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, 

terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt.   

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Multi-probleem gezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverlenings-

instanties zoals MENS nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één 

coördinator belangrijk.  

 Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op basis van prijs, maar vooral op die van kwaliteit en 

aansluiting bij identiteit zoals stichting Timon. Alles moet op alles worden gezet om op uiterst korte 

termijn na de eerste aanvraag de intake te laten plaatsvinden. 

 De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is, 

opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.  

 De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als 

jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden en daarmee vanuit de Jeugdwet over moeten gaan naar 

de zorg vanuit de nieuwe taken van de WMO.  

 

Onderwijs 

De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid 

voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen 

waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke 

en pedagogische gronden respecteren.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De Bilt heeft iets unieks: De Uithof ligt als groot kenniscentrum bij ons om de hoek. Van deze 

situatie kan beter gebruik gemaakt worden door het aangaan van verbindingen tussen De Uithof 

en het onderwijs uit onze gemeente, bijvoorbeeld door uitwisseling of vormen van samenwerking.  

 Ook dient er een nadrukkelijkere samenwerking tot stand gebracht te worden tussen de kennis-

instituten, bibliotheek en onderwijsinstellingen. 

 Binnen het onderwijs ziet de ChristenUnie uitstekende mogelijkheden voor inclusie via vergaande 

vormen van samenwerking, kennisvergroting en afstemming tussen peuteropvang, kinderopvang, 

primair en voortgezet onderwijs en het Centrum voor Jeugd & Gezin. Dit versterkt een doorgaande 

vloeiende lijn waarbij het kind en zijn/haar ontwikkeling vanaf de peutertijd centraal staat en 

optimaal gevolgd en begeleid wordt. De gemeente dient het initiatief te nemen om de krachten 

van de betrokken partijen te bundelen om te komen tot samenwerking, innovatie, doelgerichtheid 

en talentontwikkeling. 
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 Peuterspeelzalen en kleine scholen voor primair onderwijs zijn vaak scholen die sterk geworteld 

zijn in hun omgeving. Daarmee dragen zij niet alleen bij aan de ontwikkeling van onze jongste 

inwoners, maar vormen zij met name binnen de kleine kernen een belangrijke voorziening die de 

leefbaarheid vergroot. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor het behoud van deze 

peuterspeelzalen en kleine scholen. De ChristenUnie vindt het in dit kader van groot belang dat de 

peuterspeelzaal Het Bruggetje voor Maartensdijk behouden blijft.  

 Per 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen in de gemeente onder de wet kinderopvang. Het rijk 

heeft deze wetswijziging onder andere doorgevoerd omdat alle peuters van 2,5 tot 4 jaar recht 

hebben op twee dagdelen kinderopvang per week. De ChristenUnie wil dat deze voorziening voor 

de ouders/verzorgers van iedere peuter van de gemeente De Bilt financieel toegankelijk is.  

 De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een 

goed binnenklimaat.  

2.3 Werk en inkomen 

Het hebben van werk is belangrijk. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of 

onder de armoedegrens leven. Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de 

sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan 

perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld 

experimenten met sociale coöperaties, versoepeling en vermindering van regels en verplichtingen voor 

bedrijfsleven en organisaties om het aanbieden van (beschutte) werkplekken te versterken  

(= regelluwe zones) en vormen van regelarme bijstand. 

 

Aan het werk 

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te 

zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor mensen met 

beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te 

zetten, of dat nou betaald of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld.  

Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan heel waardevol zijn voor 

het welbevinden van mensen. Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij 

snel aan de slag kunnen. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een 

leerwerktraject te volgen of stage te lopen. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De gemeente zet zich samen met het bedrijfsleven meer in om meer kwalitatief goede en 

voldoende reguliere en beschutte werkplekken te vinden. 

 Van bijstandsgerechtigden mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat 

zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen. 

 Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie- en leer/werktrajecten 

bieden, worden beloond door de tijd die gestoken moet worden in de aanvraag en vereiste 

administratie te vergoeden.  

 De gemeente zet zich extra in om mensen met een beperking aan het (vrijwilligers-)werk te 

krijgen.  
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 De ChristenUnie ondersteunt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld 

door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onder-

neming te starten met behoud van uitkering.  

 

Armoede en preventie en schulden 

Er gaat veel goed door de inzet van organisaties als MENS en WVT en de scholen. Armoede leidt vaak 

tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Gezinnen met kinderen 

verdienen hierbij extra aandacht. De focus blijft gericht op de minima die leven onder de grens van 

120% bijstandsnorm; hier dient de gemeente financieel ruimhartig mee om te gaan. De gemeente 

kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Een ruimhartig gemeentelijk financieel beleid voor de minima die leven onder de grens van 120% 

bijstandsnorm en voor degenen die in trajecten voor schuldhulpverlening zitten. 

 Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.  

 Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. De 

processen van de schuldhulpverlening verlopen  nogal stroperig en inefficiënt, ondanks grote inzet 

van degenen die de schuldhulpverlening begeleiden. Een analyse naar verbetermogelijkheden van 

deze processen is op z’n plaats. 

 Schuldhulpverlening en het opvangen van signalen van schulden dienen als onderwerpen aan de 

orde te komen in de samenwerking en contacten tussen kerken en de gemeente.   

2.4 Kunst, cultuur en sport 

Sport en cultuur dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet de 

meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het 

ondersteunen van verenigingen rondom sport en cultuur. De inzet van de gemeente dient gericht te 

zijn op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan 

kinderen, jongeren en nieuwkomers.  

 

Gebouwen en sportvelden  

Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de 

ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Gebouwen moeten zo veel mogelijk multi-

functioneel worden benut.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Beheer van voorzieningen (inclusief gebouwen en sportvelden) is in eerste instantie de eigen 

verantwoordelijkheid van de sport- en cultuurverenigingen. Waar nodig ondersteunt de gemeente 

financieel deze instellingen via subsidieverlening. Ook brengt de gemeente specifieke kennis in ten 

dienste van deze verenigingen.  

 De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te 

zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. 

 Gedegen, financieel meerjarige onderhoudsplannen en de daadwerkelijke uitvoering daarvan zijn 

essentieel om de voorzieningen en accommodaties in stand te kunnen houden.  

 Sluiting van bibliotheken moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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Sportstimulering en recreatie 

De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het 

gezondheidsdomein. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking- en hardloop-

routes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel de bebouwde als natuurlijke 

omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Medefinanciering door private partijen is 

belangrijk. De ChristenUnie stimuleert deze samenwerking.  

Waar staat de ChristenUnie voor?  

 Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot wandelen in het groen en 

speelruimte. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn. 

 In woonwijken blijven speeltuinen en trapveldjes bestaan en goed onderhouden.     

 Elk kind in De Bilt heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwemdiploma A en B. De 

gemeente stimuleert hierbij het zwemmen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm.  

3e Speerpunt: Een prettige woon- en leefomgeving 

Een prettige woon- en leefomgeving is essentieel voor het welzijn van alle inwoners. Dit welzijn heeft  

alles te maken met het zich veilig voelen, comfortabel voelen, thuis voelen en zeker voelen in de 

omgeving waar men woont. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor ‘een prettige woon- en leef-

omgeving’ door te investeren in: 

 Een veilige woonomgeving en samenleving; 

 Een gezonde economie; 

 Ruimtelijke ordening in ontwikkeling. 

3.1 Een veilige woonomgeving en samenleving 

Veilige buurten zijn buurten waar jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, 

waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over 

straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. 

 

De inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk, dient gestimuleerd te 

worden. Het anoniem  doen van aangifte is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie hecht aan de 

rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar 

andere agenten en de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Specifieke 

handhavingstaken dienen door de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) geïntensiveerd 

opgepakt te worden. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De ChristenUnie is voorstander van de uitbreiding van het aantal buitengewone opsporings-

ambtenaren in onze gemeente. 

 Vergroten zichtbaarheid van de wijkagent, ook in de kleine kernen. Met name daar waar er sprake 

is van een kwetsbare veiligheid, zoals bij de grote snelwegtunnels in Groenekan en Maartensdijk. 



 

                                                           Verkiezingsprogramma 2018-2022 ChristenUnie De Bilt 14 

 Veiligheid in de eigen woonomgeving wordt mede verkregen door een goede verlichting in de 

openbare ruimte. Het gaat ons daarbij in ieder geval om goed verlichte fietsroutes en goede 

verlichting bij openbare gebouwen, zoals sporthallen en dorpscentra. 

 De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops, proeven met legale wietteelt en het gebruik 

van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt 

moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen openbaar drankmisbruik en 

verslaving aan cannabis (blowen) gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, 

verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. 

 De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente 

gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests. 

 Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of 

via de APV aan banden gelegd. 

3.2 Een gezonde economie 

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijk-

heid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is 

en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie en voor de leef-

baarheid. De gemeente stelt zich op als een partner voor ondernemers. Het beleid in de gemeente De 

Bilt is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. Een goede samenwerking tussen de 

gemeente en de provincie en omliggende gemeenten is belangrijk. De gemeente heeft een regierol in 

de samenwerking tussen ondernemers en bij vestiging van nieuwe ondernemers. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij alle aan-

bestedingen is social return een voorwaarde.   

 Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan.  

 Bij gemeentelijke inkopen en aanbestedingen onder de EU-grens worden plaatselijke ondernemers 

nadrukkelijk betrokken. Bij de inkoopkeuze hebben plaatselijke ondernemers voor zover mogelijk 

de voorkeur. 

 Bij inkoopbeleid zijn in De Bilt duurzame criteria een harde eis. Bij deze criteria kan gedacht 

worden aan: fair trade, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats of leer/ 

werkplek aan te bieden (= social return on investment), maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, Het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen en her-

gebruik van zorghulpmiddelen.  

 Facturen die de gemeente van ondernemers ontvangt voor leveringen van diensten en goederen, 

worden binnen 14 dagen na ontvangst betaald. 

 

Bloeiende detailhandel 

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij aandacht 

nodig is voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van winkelstraten (wonen 

boven winkels).  

Door de aanwezigheid van het winkelcentrum en het zorgcentrum Dijckstate heeft het Maertensplein 

een belangrijke maatschappelijke functie voor Maartensdijk en omgeving. Dijckstate biedt niet alleen 

woonruimte aan mensen die een zorgindicatie hebben, maar ook aan bewoners vanaf 55 jaar die 
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geen zorgindicatie hebben. Het winkelcentrum dient (conform detailhandels- en horecanota) ook naar 

de toekomst toe verzekerd te zijn van goede bestaansmogelijkheden. Zowel voor de nieuwe 

bewonersgroepen van Dijckstate als voor de toekomstbestendigheid van het winkelcentrum dient 

voldoende parkeergelegenheid op korte afstand van het Maertensplein beschikbaar te zijn.    

 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Ondersteuning van ondernemers uit de gemeente De Bilt heeft de voorkeur boven het aantrekken 

van extra concurrentie van buiten. Hierbij wordt de detailhandelsverordening strikt toegepast. 

 Met name het behoud van de detailhandel in de kleine kernen verdient nadrukkelijke aandacht en 

inzet van de gemeente.   

 Gelet op de ontwikkelingen van Dijckstate en een versterking van de toekomstbestendigheid van 

het winkelcentrum aan het Maertensplein, dient voorzien te worden in voldoende 

parkeergelegenheid. Dit wil de ChristenUnie realiseren door het huidige parkeerterrein P2 te 

behouden en de parkeergelegenheid tijdelijk gedeeltelijk uit te breiden met het kassenterrein 

achter de drogist en de slager tot een toekomstbestendig definitief plan is uitgewerkt. Bij het 

kiezen van de toegangswegen naar het tijdelijke parkeerterrein staat de veiligheid voor bewoners 

en bezoekers voorop.  

 Om het winkelgebied in De Bilt meer te concentreren werkt de gemeente actief mee aan het 

wijzigen van winkelbestemmingen in woonbestemmingen.   

 Leegstand van winkels wordt bestreden door het maken van een leegstandsverordening. 

 

Recreatie en toerisme 

Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters en gebiedspromotie wordt ingezet op een optimale 

ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De ChristenUnie is er voorstander van dat het station Hollandse Rading een Toeristisch Overstap 

Punt (TOP) wordt met tot toegang tot toeristische routes naar bijvoorbeeld De Utrechtse Heuvel-

rug, het Noorderpark, het Plassengebied en het Gooi.   

 

Koopzondag 

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Een collectieve rust-

dag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daar-

voor aangewezen dag. We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelf-

standigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden 

gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te 

werken via de macht van grote winkelketens. De ChristenUnie blijft  tegen koopzondagen. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden 

om op zondag hun winkel te openen. Als dit niet helpt moet de winkeltijdenverordening worden 

aangepast. 

 Kernen mogen hun eigen beleid voeren om hun identiteit te behouden als dit het resultaat is van 

burger participatie. 

 Bevoorrading van winkels op zondagen dient tegengegaan te worden. 
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Een gezonde agrarische sector 

De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een 

toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorg-

vuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige 

agrarische sector in combinatie met biologische veeteelt en landbouw.  

 De ChristenUnie stimuleert dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische 

sector en het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouw-

bedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, 

toerisme, educatie aan basisscholen etc.  

 De ChristenUnie ondersteunt dat boeren een adequate vergoeding krijgen voor natuur-, landschap- 

en weidevogelbeheer. 

3.3 Ruimtelijke ordening in ontwikkeling 

Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want 

het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving, wonen en natuur. Structurele 

versterking van de (wijk-)economie en bereikbare voorzieningen houden de kleine kernen leefbaar. 

Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals publiek vervoer en snel internet. Deze 

zaken worden geregeld in de (nieuwe) Omgevingswet. De gemeente dient zich uitermate goed op de 

komst van de Omgevingswet voor te bereiden. 

 

De Omgevingswet 

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet zal het ruimtelijk beleid een belangrijke ontwikkeling 

door gaan maken. De nieuwe Omgevingswet moet leiden tot minder en overzichtelijkere regels voor 

milieuaspecten (zoals geluid, trilling, geur). Het rijk stelt de norm, maar in het omgevingsplan mogen 

gemeenten hiervan afwijken. Er komt meer ruimte voor het particulier initiatief, als het maar binnen 

bepaalde kaders wordt uitgevoerd (ja, mits …). De ChristenUnie ziet in de komst van de Omgevings-

wet kansen om aanvraagprocedures te vereenvoudigen, te versnellen en te digitaliseren. Maar ook de 

noodzaak om ons gemeentelijk ruimtelijk beleid nog eens heel kritisch in onderlinge samenhang tegen 

het licht te houden en welke ontwikkelingsrichting wij als gemeente op het gebied van de ruimtelijke 

ordening voor ogen hebben. 

 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Een tijdige discussie over de gemeentelijke omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevings-

waarden. Te realiseren via nadrukkelijke bewonersparticipatie.  

 In het licht van de komst van de Omgevingswet het functioneren van de gemeente op het gebied 

van ruimtelijke ordening en vergunningverlening integraal tegen het licht houden en bekijken of 

het functioneren toekomstbestendig is en doorontwikkeld kan worden. 

 De regionale opgaven en thema’s die er liggen vanuit de U10-samenwerking en afwegingen die 

gemaakt moeten worden met betrekking tot duurzaamheid, gezondheid, klimaatadaptatie integraal 

benaderen vanuit het perspectief van de toekomstige Omgevingswet. 
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Wonen 

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie wil 

dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters 

een steuntje in de rug krijgen, er voldoende goedkope en passende huur- en koopwoningen zijn en er 

ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen te dichten. 

Daarnaast moet in de woonvisie aandacht zijn voor hoe de bestaande woningvoorraad volledig 

verduurzaamd wordt. Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. 

Woningcorporaties organiseren leefbaarheidsbeleid, niet alleen voor maar vooral mét de bewoners in 

De Bilt. 

In de U-10 worden daar afspraken over gemaakt hoe de gemeenten gezamenlijk hun woningbehoefte 

realiseren. Er wordt in de U-10 regionaal samengewerkt tussen gemeenten als het gaat om wachtlijst-

beheer, nieuwbouw en studentenhuisvesting.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Er dient één integrale visie te komen op het duurzamer maken van woningen, niet alleen wat 

betreft energieverbruik en energieopwekking, maar ook wat betreft het verbeteren van 

mogelijkheden om als ouderen langer thuis te wonen. 

 De afspraak van de bouw van 845 nieuwe woningen, waarvan 450 sociaal, moet zo snel mogelijk 

worden nagekomen. 

 Om de doorstroom te vergroten en om aan de woonwensen van met name ouderen te voldoen, 

moeten er betaalbare appartementen en kleine woningen komen. 

 In het verlengde van het vorige punt, dient er versterkt ingezet te worden op de bouw van 

gezamenlijke woonvormen waar ouderen zelfstandig, betaalbaar en in de eigen buurt kunnen 

wonen en waar ook (gezamenlijke) zorg ingekocht en geleverd kan worden. 

 Bouwen van nieuwe woningen vindt hoofdzakelijk plaats in de nog bestaande inbreidingslocaties 

binnen de bebouwde kommen van onze kernen. Realisatie en behoud van voldoende recreatief 

groen (parkjes en speeltuinen ed.) binnen de bebouwde kommen zijn daarbij wel een belangrijk 

uitgangspunt. 

 Bouwen buiten de rode contouren is geen optie tenzij daarvoor goed onderbouwde argumenten 

voor zijn. Het gaat dan uitsluitend om kleine bouwlocaties voor eigen bewoners in de kleine kernen 

om het bewaren van leefbaarheid, scholen en winkels. 

 De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen krachtig bevorderen. 

Daarbij wordt voorkomen dat gemeenten de verliesposten krijgen van de projectontwikkelaars. De 

gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen.  

 De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in De Bilt voor 

2024 asbestvrij zijn. De ChristenUnie wil dat dit niet alleen geldt voor het buitengebeid, maar ook 

voor daken in de dorpskernen. 

 

Natuur 

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de 

bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf 

spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan 

behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. 
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Waar staat de ChristenUnie voor? 

 De ChristenUnie wil dat natuur in bestaande parken zoals Beerschoten, Noorderpark, etc. zo 

‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en 

beleefpaden.  

 Station Hollandsche Rading moet een Toeristisch Overstap Punt (TOP) worden naar de Biltse en 

omliggende natuurgebieden.  

4e Speerpunt: Een milieu- en energiebewuste gemeente 

Vervuiling van de lucht, geluidsoverlast door verkeer, verspilling van materialen en uitputting van 

hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Wij zetten  

daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Een schone en circulaire 

economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties. De ChristenUnie kiest voor de 

bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap. Om te 

groeien naar een milieubewuste, duurzame gemeente wil de ChristenUnie: 

 Een energiebewuste gemeente;  

 Milieuvriendelijke en efficiënte gescheiden afvalinzameling en verdere beperking van het restafval; 

 Toekomstbestendig waterbeheer; 

 Tegengaan geluidsoverlast. 

4.1 Een energiebewuste gemeente 

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 

arrangementen (bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen) om zijn eigen woning aan te passen 

aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen dient het lokale bedrijfsleven een grote rol te 

spelen. De gemeente ontwikkelt samen met BENG en de provincie een strategie om de energie-

transitie vorm te geven.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting en hebben “0 op de elektriciteitsmeter”. 

 Als op landelijke niveau geen financiële regeling beschikbaar komt voor aanpassing van bestaande 

woningen, dan dient de gemeente een financiële regeling aan te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm 

van renteloze leningen. 

 Maatregelen ter vermindering van energiegebruik en maatregelen ter bevordering van nieuwe 

vormen van energieopwekking gaan hand in hand.  

 Bedrijven en ondernemingen binnen onze gemeentegrenzen dragen actief bij aan het realiseren 

van de energiedoelstellingen.  

 

Zon en buurtbatterijen 

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met 

zonnepanelen. Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonne-

panelen interessant om energie op te slaan in batterijen. De gemeente zal met de netbeheerder in 
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gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen 

krijgen.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Windmolens in het buitengebied van de gemeente De Bilt zijn geen oplossing; deze dienen op zee 

geplaatst te worden. 

 Zonnepanelen op lege daken en fronten van gebouwen/huizen en kozijnen. Als op landelijk niveau 

daarvoor onvoldoende financiële regelingen beschikbaar zijn/blijven, dan dient de gemeente een 

financiële regeling aan te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van renteloze leningen. 

 Voor verwarming en koeling heeft het warmtepomp principe na zonnepanelen de voorkeur. 

 De ChristenUnie staat open voor verkennende onderzoeken naar mogelijkheden, veiligheids-

aspecten voor mens en milieu, voordelen en nadelen van geothermie. Bij geothermie wordt de 

warmte die zich diep in de aarde bevindt via boring omhoog gehaald en gebruikt voor het 

verwarmen van gebouwen en woningen.  

 De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner gemeentelijk wagenpark.  

 De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas.  

 Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal 

(nul-op-de-meter) zijn.  

4.2 Afvalinzameling 

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per 

persoon per jaar zijn. Voor niet-brongescheiden gft-afval, kunststof, drankenkartons en metaal is na-

scheiding goedkoper en efficiënter maar de capaciteit nog onvoldoende. Een omschakeling van voor-

scheiding naar na-scheiding behoort daarbij in de toekomst tot de mogelijkheden. Belangrijk is dat 

producenten van verpakkingen hun verpakkingen hergebruiksvriendelijk maken, maar dit is geen 

gemeente beleid. 

Diftar is een systeem, waarbij per huishouden de hoeveelheid aangeboden hoeveelheid afval 

geregistreerd wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt, des te hoger is de betalen afvalstoffen-

heffing. Ondanks de goede bedoelingen, leidt Diftar tot een aantal problemen, waaronder een grote 

toename van het illegaal dumpen van afval en allerlei 'creatieve' manieren om van het afval af te 

komen zonder er voor te hoeven betalen, bijvoorbeeld via openbare afvalbakken. 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hier-

bij wel aandacht voor gezinnen (luiers), ouderen, mensen met een beperking en mensen die 

wonen in hoogbouw.  

 Hoewel we vooralsnog het ingezette afvalinzamelingbeleid volgen, blijven wij vernieuwende 

technische ontwikkelingen op dit gebied nadrukkelijk volgen. Een omschakeling van voorscheiding 

naar nascheiding behoort daarbij zeer zeker tot de mogelijkheden. 

 Het tegengaan van zwerfafval blijft een hoge prioriteit.  

 Geen invoering van Diftar. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huishouden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afval_(vuilnis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afval_(vuilnis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burger
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4.3 Toekomstbestendig waterbeheer 

Er moet een plan komen waarin de gemeente en het Waterschap het watersysteem als één systeem 

beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. In dit plan komen de benodigde maat-

regelen te staan en welke partijen de maatregelen treffen om dit te bereiken. Waterschappen kunnen 

meer investeren in de bebouwde omgeving dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun 

inkomsten komt uit de bebouwde omgeving.  

 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat samen met het Waterschap en de 

corporaties is ontwikkeld.  

 Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan 

bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met tuin-

centra etc. Het gaat daarbij om het vergroten van het besef dat het vrijwel geheel bestraten van 

tuinen wateroverlast in de hand werkt en om milieuvriendelijke oplossingen die goed passen bij de 

gewenste inrichting van de tuin.  

 Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een versnelde aparte afvoer van regenwater ook in bestaande 

bouw.  

4.4 Tegengaan geluidsoverlast 

Geluid en de mate waarin geluidsoverlast ervaren wordt, heeft grote invloed op onze woonomgeving 

en daarmee op ons welzijn. Geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt door het verkeer en wel door 

brommers, auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen en vliegtuigen.  

Wat betreft de geluidsoverlast van het autoverkeer, vindt de ChristenUnie het belangrijk om de 

effecten van de verbreding van de A27, de ombouw van knooppunt Lunetten en de aansluiting A28 op 

de geluidsbelasting te volgen. Er zijn zorgen bij de aanwonenden van deze snelwegen over de 

geluidsbelasting na oplevering.  

De geluidsoverlast van vliegtuigen wordt onder meer veroorzaakt door recreatieve vliegtuigjes van 

vliegveld Hilversum die in het Biltse luchtruim rondcirkelen. Van een hele andere orde is de geluids-

overlast die mogelijk gaat ontstaan als gevolg van de landelijke voornemens om vliegveld Lelystad 

vakantievluchten van Schiphol over te laten nemen en de opleiding tot piloot en het recreatieve vlieg-

verkeer naar vliegveld Hilversum te verplaatsen. Gebruik van elektrische vliegtuigen daarvoor kan 

eventuele geluidsoverlast beperkt houden. 

Naast geluidsoverlast door verkeer, wordt er ook geluidsoverlast veroorzaakt door evenementen die 

tot ’s avonds laat mogen plaats vinden. De ChristenUnie vindt dat iedereen mag genieten van het 

bijwonen van evenementen. Aan de andere kant vindt de ChristenUnie dat direct omwonenden in 

woonwijken geen overmatig geluidsoverlast behoeven te hebben van grote evenementen; in ieder 

geval niet tot ’s avonds laat.  

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Na oplevering van de renovatiewerkzaamheden aan de A27/A28/knooppunt Lunetten dient regel-

matig de geluidsbelasting gemeten te worden. Als de uitkomsten niet voldoen aan de landelijke 

geluidsnormen, dan dienen in overleg met de provincie aanvullende maatregelen getroffen te 

worden. 
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 Inzetten op het verlagen van de maximumsnelheid op de A27 naar 100 kilometer per uur. 

 Inzetten op maatregelen om het rijden van vrachtwagens door woonwijken te verminderen. 

 De gemeente De Bilt dient met betrekking tot het vliegveld Hilversum in gesprek te blijven met de 

vertegenwoordigers van het vliegveld, belangenorganisaties en met de buurgemeenten als onder-

delen van vliegveld Lelystad zouden worden verplaatst naar vliegveld Hilversum. 

 Ook is het belangrijk de mate van geluidsoverlast binnen onze gemeente door de vliegroutes van 

en naar vliegveld Lelystad goed te volgen. Daarin dient opgetrokken te worden met de verant-

woordelijke instanties, met belangenorganisaties, e.d. 

 Het verlenen van vergunningen voor grote evenementen waar tot laat in de avond grote geluids-

overlast voor de directe omgeving in woonwijken optreedt wordt zoveel mogelijk tegen gegaan. Dit 

geldt eveneens voor grote evenementen in gebieden met hoge natuurwaarden.   

5e Speerpunt: Naar duurzame mobiliteit 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Enerzijds kan onze maat-

schappij niet zonder mobiliteit, maar anderzijds merken we de nadelige gevolgen daarvan in termen 

van volle en drukke straten, luchtvervuiling, geluidsoverlast en opoffering van groene ruimte aan weg-

verkeer. Daarmee heeft mobiliteit zowel positief als negatief een grote invloed op de kwaliteit van 

onze woon- en leefomgeving. In de dagelijkse praktijk merken wel al de grote drukte van het 

autoverkeer op de wegen binnen onze gemeente. Openbaar vervoer (bus en trein) lijken onvoldoende 

soelaas te bieden. Met de verdere economische ontwikkeling van de Life-Science As, dreigt de druk op 

de wegen binnen onze gemeente onhoudbaar te worden. Extra wegen lijken dan al snel de oplossing 

te zijn, maar dat is voor de ChristenUnie een te makkelijke keuze en voor zeker niet wenselijk door 

onze omringende bossen en andere natuurgebieden. De oplossing moet gezocht worden in 

vernieuwende duurzame mobiliteitsoplossingen. De ontwikkeling naar duurzame mobiliteit willen wij in 

goede banen leiden door: 

 Stimuleren (elektrisch) fietsverkeer en elektrisch openbaar vervoer;  

 Aandacht voor voetgangers; 

 Samenwerking in duurzame mobiliteit; 

 Verkeersveiligheid in toekomstperspectief. 

5.1. Stimuleren (elektrisch) fietsverkeer 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Voor de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld. Belangrijke thema’s in deze agenda 

zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen. Ook is er een visie op snelfietspaden die 

woongebieden en openbaar vervoerspunten met werk verbinden, zoals werken in de Life-Science 

As. 

 De verschillende snelheden waarmee gewone fietsers en fietsers op snelle E-bikes over de fiets-

paden rijden, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Fietsveiligheid op dit punt dient onderdeel uit te 

maken van het verkeersveiligheidsbeleid. 

 Voor de fietsveiligheid is het belangrijk dat fietsers niet onnodig een weg moeten oversteken of op 

een onlogische wijze een rotonde moeten nemen. Uitgangspunt is dat rotondes 360 graden 

rondom fietspad hebben en één rijrichting tegen de klok in hebben. 
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 Vergroten van de fietsveiligheid door betere verlichting op donkere fietsroutes en het versterken 

van de veiligheid op specifieke plaatsen, zoals in de grote snelwegtunnels in Groenekan en 

Maartensdijk. 

5.2 Aandacht voor voetgangers 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, 

belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun 

behoeften. 

 De zekerheid van goed aangelegde en goed onderhouden voetpaden. 

5.3 Samenhang in duurzame mobiliteit 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Een integrale visie op het duurzamer maken van mobiliteit. Onder meer de effecten van mobiliteit 

op het milieu, levensloopbestendigheid van vervoersvoorzieningen en toekomstige mobiliteits-

behoeften (denk aan ontwikkelingen met betrekking tot de Life-Science As)  moeten daarvan deel 

uit maken.   

 Autogebruik ontmoedigen door binnen de bebouwde kom de 30 km zones te vergroten.   

 De verkeersopgaven waar onze gemeente voor staat, dienen in nauwe samenwerking met alle 

betrokken partners opgepakt te worden. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de nadrukkelijke 

inbreng van bedrijven die aan de Life-Science As liggen. Door samenwerking  tussen en met deze 

bedrijven kunnen via kennisvergaring, kennisdeling en advisering over keuzes en mogelijkheden 

duurzame mobiliteitsoplossingen doorgevoerd worden.  

 De ChristenUnie vindt de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van alle kernen een belangrijk 

punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere 

vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat provincie, 

gemeente en haar inwoners samen op moeten trekken in de te maken keuzes. Daarvan maakt 

deel uit een versterking van vernieuwende vormen van collectief (bus)vervoer voor momenteel 

minder goed bereikbare gebieden: veelal de kleine kernen, maar ook de wijk De Leijen.  

 Bij aanbesteding van het openbaar vervoer zet De Bilt in op schone (elektrische) bussen. 

 Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholieren-

vervoer, wmo-vervoer).  

 Onderzoek naar de mogelijkheid om het station Bilthoven optimaal aan te sluiten op het reguliere 

openbaar vervoer en vervoer per fiets van en naar de Uithof. Uitgangspunt is dat het centrum van 

Bilthoven autoluw blijft, de natuur rondom Bilthoven en De Bilt niet wordt aangetast en het niet 

leidt tot extra overlast voor omwonenden. Dit onderzoek in samenhang met de eerder genoemde 

samenwerking duurzaamheid-mobiliteit op te pakken.  

 Om de verkeersdrukte rondom Utrecht en het sluipverkeer door Groenekan en Westbroek te 

verminderen en de toegankelijkheid tot USP-De Bilt te verbeteren, is onderzoek nodig naar de 

mogelijkheden voor een nieuw aan te leggen station met P+R bij de Nieuwe Wetering ter hoogte 

van de aansluiting van de A27 op de N234 aan de zijde van de Koningin Wilhelminaweg. 

Randvoorwaarden zijn: rekening houden met de bewoners, geen aantasting van natuur, 

investering in elektrisch openbaar vervoer naar Berg en Bosch en station Bilthoven en investering 

in (snelle) fietsroutes. Tevens dient dit station als toegang tot de natuur in Bilthoven (TOP). 
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5.4 Verkeersveiligheid in toekomstperspectief 

Waar staat de ChristenUnie voor? 

 Actualisatie van het Verkeersveiligheidsbeleid. 

 Integrale beoordeling van de verkeersveiligheid van specifieke buitenwegen met betrekking tot 

zaken als: mate van verlichting, kwaliteit wegdek en berm, soort weggebruik (auto-/vracht-/ 

tractorverkeer, fietsverkeer en voetgangers) en snelheden. Zo nodig dienen hierop adequate 

verbetermaatregelen getroffen te worden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de Graaf 

Florisweg in de Hollandsche Rading. 

 Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken en beperken de toegang met scootmobielen 

en rolstoelen. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden deze paaltjes verwijderd.  

 De gemeente De Bilt geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, 

zoals voetgangers en fietsers. Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden. 

 

 


