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Cultuur en verantwoord samen sporten en recreëren spelen een belangrijke rol in het samenleven. De SGP vindt het 

belangrijk dat mensen in beweging komen en blijven. 

Sport

De SGP ziet de positieve kanten van sport. We willen deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en 

accommodaties te bieden; en waar mogelijk worden gemeentelijke sportvoorzieningen verzelfstandigd. Recreatieve 

sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen 

voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom 

ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van recreatief sporten. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. 

Daarom wordt zondagssport afgewezen.

Concreet:

- SGP: voor het inzetten van de expertise van Stichting Sportservice Veenendaal (SSV) bij het stimuleren van 

meer sport en bewegen in Veenendaal.

- SGP: voor het bieden van voldoende bewegingsstimulans aan inwoners, waarbij er in alle wijken voldoende 

mogelijkheden zijn.

- SGP: voor een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen, rekening houdend met het 

profijtbeginsel en draagkracht.

3. 
Bouwen aan verantwoorde
cultuur, sport en recreatie
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- SGP: voor een goede spreiding van speel- en sportmogelijkheden (speelplekken en grasveldjes) voor kinderen 

en jongeren over Veenendaal, met nadrukkelijk ook aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking. 

Cultuur

De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. De gemeente vervult een stimulerende en ondersteunende rol bij 

sociaal-culturele activiteiten. Evenementen en cultuuruitingen mogen niet aanstootgevend zijn. Evenementen 

kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van Veenendaal. De SGP staat open voor gezellige 

activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor 

omwonenden te voorkomen.

Concreet:

- SGP: voor ondersteuning van scholen bij natuur- en cultuureducatie. Scholen moeten daarbij ruimte krijgen 

voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past.

- SGP: voor onafhankelijke, kwalitatief goede lokale media die de maatschappelijke dialoog kunnen ondersteunen.

- SGP: voor vergunningsvoorwaarden bij evenementen die streng worden gehandhaafd om overlast voor 

omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij ook toezien op handhaving van geluidsnormen. 

- SGP: voor goed onderhoud van kunstwerken.

- SGP: voor cultureel ondernemerschap waarbij de cultuurinstelling creatief en innovatief onderneemt, de 

gemeentelijke bijdrage aan cultuur niet omhoog gaat en de bezoeker een redelijke bijdrage levert. 

Theater

Momenteel worden plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw van theater De Lampegiet. De SGP is hier om meerdere 

redenen tegen. Helaas als enige partij. Zo betalen de bezoekers van het theater een zeer geringe bijdrage in 

verhouding tot de werkelijke kosten, zijn de nieuwbouwkosten voor een nieuw theater erg hoog, wordt de grote 

subsidie vanuit de gemeente niet ingezet voor algemeen nuttige activiteiten voor álle inwoners en er komen veel 

theaterbezoekers van buiten Veenendaal. 

Concreet:

- SGP: tegen de bouw van een nieuw theater.

- SGP: voor de toepassing van het profijtbeginsel: de bezoeker/gebruiker betaalt een redelijke bijdrage.

- SGP: voor de privatisering van het theater.

- SGP: voor goede participatie bij de plannen omtrent het theater.

- SGP: voor het gebruik maken van andere reeds bestaande ruimtes in Veenendaal en de regio voor de 

theaterfunctie.

- SGP: voor een gedegen cultuurbeleid, waarin een integrale afweging wordt gemaakt door voorgenoemde 

aspecten te betrekken bij het onderzoek naar de toekomst van het theater.

Bibliotheek

De SGP streeft ernaar - in deze tijd van digitalisering en beelddominantie – de leescultuur te stimuleren, omdat 

dit bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierbij vervult de openbare bibliotheek een 

belangrijke functie.
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Concreet:

- SGP: voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.

- SGP: voor een optimaal bereikbare bibliotheek.

- SGP: voor een assortiment met aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en de 

verschillende levensbeschouwelijke denominaties binnen Veenendaal, zonder aanstootgevende uitingsvormen. 

Recreatie, archeologie en erfgoed

Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Wanneer monumenten 

en cultuurhistorisch erfgoed worden behouden, wordt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De 

rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap. 

Mogelijkheden tot recreatie in en om Veenendaal moeten worden gekoesterd. Dit vereist goede afstemming met 

buurgemeenten. 

Concreet:

- SGP: voor een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen en 

plaatsen in kaart worden gebracht, behouden kunnen worden en zichtbaar zijn.

- SGP: voor een monumentenbeleid dat in samenwerking met de gemeenschap wordt vastgesteld.

- SGP: voor het uitbreiden van leuke en aantrekkelijke nieuwe kleinschalige evenementen en attractiemogelijkheden 

in Veenendaal, zoals een kanotocht over de Grift en een digitale speurtocht door Veenendaal.

- SGP: voor een ruimhartige ondersteuning van de historische vereniging en het museum in Veenendaal.

- SGP: voor de verdere ontwikkeling van de Groene Grens, waaronder een goede looproute door en verbinding 

tussen alle gebieden. 

- SGP: voor het behouden van cultuurhistorisch erfgoed door middel van herbestemming, waarbij steeds een 

evenwichtige afweging wordt gemaakt tussen de cultuurhistorische waarde en de te maken kosten.


