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Bouwen in vertrouwen. Dat is de opdracht die de SGP bij haar politiek handelen steeds voor ogen heeft. We hebben 

deze wereld van onze goede God in bruikleen. Om haar verantwoord te bebouwen, te gebruiken, maar zeker ook 

te bewaren. Tot ons welzijn. Dat vraagt om zorgvuldigheid en voorzichtigheid. We zijn verantwoordelijk voor het 

bouwen en bewaren. Die verantwoordelijkheid voelt de SGP. 

Er wordt veel gebouwd in Veenendaal, letterlijk. In Veenendaal Oost verrijst in rap tempo een complete woonwijk. 

En ook op allerlei inbreidingslocaties wordt gebouwd. Velen kijken uit naar een eigen woning. Die bouwactiviteiten 

zijn nodig. 

We bouwen Veenendaal ook figuurlijk op. We richten een samenleving in, we bouwen voorzieningen op, we bouwen 

iedere dag een stukje verder aan het Veenendaal zoals we dat voor ogen hebben. 

Ons motto voor deze verkiezingen gaat over bouwen. Daar zit energie in! Dat daagt uit. Bouwen is opbouwen en 

niet afbreken. Bouwen is stimulerend; het wordt beter en mooier. Zo wil de SGP in de politiek en in het bestuur van 

Veenendaal haar steen bijdragen. 

 

In de Bijbel vertelt Jezus een gelijkenis die ons aan het nadenken zet. Enerzijds wordt een dwaze bouwer geschetst. 

Hij graaft wat uit en begint in rap tempo te bouwen. Hij gaat snel de hoogte in. Het ziet er mooi uit. Maar bij de 

eerste stormen en regenbuien spoelt het zand onder het huis weg… en stort het huis in. Het leek mooi, maar was 

een luchtkasteel.

VERTROUWEN.NU

BOUWEN IN

Voorwoord



5

KIJK OOK OP
BOUWENINVERTROUWEN.NU:

Jezus zet deze bouwer naast een andere bouwer. Die ook een huis gaat bouwen. Hij graaft, op zoek naar een 

fundament. In tegenstelling tot zijn collega gaat hij niet zo snel de hoogte in, maar graaft hij dieper. Totdat hij een 

stevige rots vindt om op te bouwen. Zijn huis is toekomstbestendig. 

Als we bouwen – aan een huis of aan Veenendaal – is het fundament waarop we bouwen cruciaal. Dat bepaalt de 

duurzaamheid van ons bouwwerk. Voor de SGP is het Fundament wat God Zelf in de Bijbel ons daarover aanreikt; 

daarop willen we onze samenleving bouwen en inrichten. 

Bouwen is een complex proces. En vraagt veel expertise en menskracht. Je kunt het niet alleen. Als SGP Veenendaal 

willen we Veenendaal samen met onze inwoners opbouwen. We hebben een verantwoordelijkheid als lokaal bestuur, 

maar werken ten dienste van onze 67.000 Veenendalers. Met hen willen we Veenendaal verder uitbouwen tot een 

compleet bouwwerk, waar het goed wonen en werken is. In dit programma geven we daar woorden aan en reiken 

we als het ware het bouwbestek aan. 

Bouwen doen we in vertrouwen. Het vertrouwen in de politiek staat maatschappelijk enorm onder druk. En begrijpelijk. 

We voelen de verantwoordelijkheid om vertrouwenwekkend te werken. Om voorspelbaar en betrouwbaar te zijn, 

consistent in onze lijn. Om kwalitatief goed te bouwen en geen luchtkastelen voor te schotelen.

Bouwen in vertrouwen heeft – voor ons in de eerste plaats - ook een verticale dimensie. We bouwen in vertrouwen 

op God. In afhankelijkheid van Hem. Biddend om Zijn hulp, om Zijn wijsheid en Zijn zegen. Alleen dan zullen onze 

inspanningen om Veenendaal op te bouwen voor alle Veenendalers tot een zegen zijn. 

Chris Flikweert

voorzitter SGP Veenendaal
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Inleiding
Waarom is de SGP politiek en bestuurlijk actief in Veenendaal?

Omdat de SGP een boodschap heeft voor Veenendaal! En de verantwoordelijkheid voelt om verder te bouwen aan 

Veenendaal. Over die diepere drijfveren leest u meer in dit verkiezingsprogramma. We zien het als een opdracht 

van onze goede God om Zijn Woord en de daaruit voortvloeiende waarden en normen in de Veenendaalse politiek 

en samenleving door te laten werken. Alleen dan bouwen we in vertrouwen aan een echt duurzaam Veenendaal. 

Al ruim 100 jaar is de SGP actief in Veenendaal. In de gemeenteraad met meerdere raadsleden. En inmiddels ook 

verschillende termijnen in het dagelijks bestuur door het leveren van een wethouder. In onze inbreng toetst de SGP 

raadsvoorstellen altijd aan de Bijbel. Zowel de principiële zaken als de meer zakelijke onderwerpen. Politiek met de 

Bijbel als fundament: dat is waar de SGP voor staat.

In dit verkiezingsprogramma is uitgewerkt hoe we verder willen bouwen aan onze mooie, dynamische woonplaats, 

kijkend naar de komende jaren. Bijbelse uitgangspunten en principes zijn vertaald naar de praktijk, naar concrete 

acties en voornemens die een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn en de welvaart van de Veenendaalse inwoners. 

Wat wil de SGP in Veenendaal bereiken?

In dit verkiezingsprogramma 2022-2026 is beschreven hoe we onze bijdrage willen leveren aan de verdere uitbouw 

en opbouw van Veenendaal. We zijn ervan overtuigd dat de inhoud van dit programma goed is voor Veenendaal en 

voor de inwoners van Veenendaal. Als SGP’ers willen we meebouwen aan een Veenendaalse samenleving waarin 

de Bijbelse waarden en normen leidend zijn. Dit betekent dat we ons de komende jaren richten op de volgende 

speerpunten: 

1. Bouwen aan een goed bereikbaar Veenendaal: duurzame mobiliteit en bereikbaarheid hebben prioriteit.

2. Bouwen aan een verantwoordelijke en toegankelijke samenleving: in Veenendaal zijn we verantwoordelijk voor 

elkaar. De overheid staat klaar om te ondersteunen.

3. Bouwen aan een betrouwbare overheid en een veilig Veenendaal: vertrouwen in de gemeente en veiligheid bieden 

aan haar inwoners.

4. Bouwen aan een economisch vitaal Veenendaal: we geven vertrouwen aan actieve ondernemers en de regionale 

winkelstad. De SGP hecht aan zondagsrust en wijst onder alle omstandigheden een koopzondag af.

5. Bouwen aan zorg op maat: in Veenendaal krijgen zij die dat nodig hebben de zorg die bij hen past. We bouwen aan 

een goed pakket met ruimte voor identiteitsgebonden zorg.

6. Bouwen aan Veenendaal als duurzame samenleving: Veenendaal is circulair: zuinig met energie en materialen.

7. Bouwen aan Veenendaal als financieel gezonde samenleving: door gedegen financieel beleid zijn de financiën 

structureel op orde.

8. Bouwen aan Veenendaal als ICT-centrum en digitaal koploper: Veenendaal zet digitalisering verantwoord in voor 

verbetering van de dienstverlening en voor duurzame versterking van onderwijs en economie. Er is aandacht voor 

digitale veiligheid en digitale geletterdheid.
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Hoe doen we dat als SGP?

De SGP neemt haar verantwoordelijkheid voor Veenendaal en de Veenendaalse inwoners. Wetend dat we als 

plaatselijke overheid in de eerste plaats verantwoording schuldig zijn aan God. En in de tweede plaats aan de 

bevolking van Veenendaal. Transparantie over onze politieke activiteiten en participatie van de Veenendaalse 

bevolking zijn in onze democratie belangrijke uitgangspunten voor de SGP.

De SGP-vertegenwoordigers laten zich in hun gedrag en handelen leiden door vier kernwaarden:

- Rentmeesterschap: 

 we dragen verantwoordelijkheid voor gegeven goed en gaan met onze goederen en onze gemeentelijke 

financiën om als een goed rentmeester.

- Dienstbaarheid: 

 we dienen niet onszelf, maar onze God en de Veenendaalse samenleving. We hebben open oog en oor voor 

onze medemens en tonen een dienende houding.

- Gerechtigheid: 

 we dragen verantwoordelijkheid om rechtvaardig om te gaan met het maken van afwegingen die inwoners 

raken. We gaan deze verantwoordelijkheid niet uit de weg.

- Barmhartigheid: 

 in de verantwoordelijke samenleving die de SGP voorstaat, hebben we hart voor de Veenendalers die zorg en 

ondersteuning nodig hebben.
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Veiligheid is een basisbehoefte voor ieder mens. Iedereen moet kunnen vertrouwen op een veilig Veenendaal. Het gaat 

hierbij niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook om veiligheidsbeleving. De gemeente Veenendaal moet er alles 

aan doen om de veiligheid vast te houden en te verbeteren, door ervoor te zorgen dat er door de diverse instanties 

zowel preventief als repressief daadkrachtig wordt opgetreden. En het is daarnaast een verantwoordelijkheid van 

ons allemaal om het veiligheidsgevoel te verbeteren door overlast en criminaliteit te signaleren en te melden. Om 

uitbreiding van het criminele nachtleven tegen te gaan dienen de winkels en horeca ‘s nachts gesloten te zijn. 

Overlast en vernielingen

Er zijn nog altijd te veel plekken in Veenendaal waar sprake is van overlast en vernielingen en er is ook sprake van 

(ernstige vormen van) criminaliteit. De SGP blijft zich – lokaal en landelijk – sterk maken voor voldoende blauw op 

straat om daadkrachtig en snel op te kunnen treden, natuurlijk richting de overlastgevende jongere of oudere, maar 

zeker ook richting de ouders. 

Concreet:

- SGP: voor zichtbare en optredende (wijk)agenten en BOA’s die krachtdadig (kunnen) optreden.

- SGP: voor meer vrijwillige politieagenten, juist ook uit de Veenendaalse samenleving zelf.

- SGP: voor het streng optreden tegen geweld tegen hulpverleners door uitdelen van boetes, opsluitingen en het 

actief gebruik maken van de bevoegdheden van de burgermeester (bijv. snelrecht). 

1.  
Bouwen aan een veilig Veenendaal
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- SGP: voor een coffeeshop-vrij en streng drugsbeleid met aandacht dat er geen drugs op straat worden 

verhandeld en gebruikt. 

- SGP: voor het ontmoedigen en tegengaan van gebruik van lachgas; en dit in de APV te regelen zodat hierop 

actief gehandhaafd kan worden.

- SGP: voor goede opvolging van (elektronische) aangiften.

Criminaliteit

Helaas is er nog steeds sprake van ernstige vormen van criminaliteit, ook in Veenendaal: drugsdelicten, 

inbraak, mishandeling, diefstal, steekincidenten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op 

bedrijventerreinen. Het is van belang om vermenging van de onderwereld en bovenwereld te signaleren. 

Concreet:

- SGP: voor het optreden tegen wapenbezit en voorkomen van steekincidenten, waaronder ook het preventief 

inspecteren van kluisjes (bijvoorbeeld op scholen en stations) op onverwachte momenten. 

- SGP: voor het streng toetsen van vergunningsaanvragen op een mogelijk (crimineel) verleden van de aanvrager.

Preventie

Veenendaal heeft zo’n 67.000 inwoners. Met elkaar kunnen we preventief en snel handelen. Het door de Veenendaalse 

SGP-fractie geïnitieerde centrale meldpunt (538 538) is inmiddels helemaal ingeburgerd. Ook komen er in steeds 

meer wijken WhatsApp-groepen en netwerken. Dit kan de veiligheid(sbeleving) ten goede komen. We doen ook een 

beroep op ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het opvoeden van hun kind(eren). De beste preventie 

is het onderkennen van het grote belang van het gezin als de hoeksteen van de samenleving. 

Concreet:

- SGP: voor een zichtbare wijkagent, de oren en ogen van iedere wijk om preventief en snel te handelen. Inwoners 

worden actief geïnformeerd wie de wijkagent is en hoe contact kan worden gelegd. 

- SGP: voor cameratoezicht in risicogebieden, waarbij we bereid moeten zijn ten behoeve van de veiligheid de 

randen ten aanzien van privacy op te zoeken.

- SGP: voor het stimuleren van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe woningen en renovatieprojecten. 

- SGP: voor het mobiliseren van de buurtvaders om toezicht te houden. 

- SGP: voor voortdurende aandacht richting inwoners voor het centrale meldpunt en de WhatsApp-groepen.

- SGP: alle binnengekomen meldingen en data krijgen een plek in het beleid.

Veiligheid op bedrijventerreinen

Ook bedrijven op de Veenendaalse bedrijventerreinen hebben te maken met overlast en vernielingen. De gemeente 

maakt dan ook afspraken met de beheerders van de bedrijventerreinen en particuliere beveiligingsdiensten om 

deze problematiek tegen te gaan en zij speelt hierin een actieve rol.

Concreet:

- SGP: voor nauwe samenwerking met de coöperatieve verenigingen van de diverse Veenendaalse 

bedrijventerreinen om inbraken en overlast terug te dringen.

- SGP: voor een nauwkeurige en actuele vergunningverlening, voor handhaving en afstemming met brandweer 

en milieudiensten, vooral ook vanwege de risico’s van sommige bedrijven voor de omgeving.
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- SGP: voor het krachtig aanpakken van hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale bewoning etc. op de 

bedrijventerreinen.

- SGP: voor een duidelijke aanwezigheid en zichtbaarheid van de BOA’s op de bedrijventerreinen.

Brandweer en ambulance

Ondanks het feit dat brandweer en ambulancediensten regionaal worden georganiseerd, is de gemeentelijke 

betrokkenheid bij deze belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor inwoners van groot belang. Er zijn mogelijke 

ontwikkelingen op komst inzake hoe vrijwilligheid als basis voor de Nederlandse brandweerzorg behouden kan 

worden. En het is een goede ontwikkeling dat er een nieuwe brandweerkazerne in Veenendaal komt. 

Concreet:

- SGP: voor het behouden van vrijwilligers. 

- SGP: voor uitstekend en warm contact met de brandweer(vrijwilligers) en jeugdbrandweer. 

- SGP: voor nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en de garantie dat de brandweerzorg en de 

hulpverlening in Veenendaal van uitstekende kwaliteit is.

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk strijdt om verschillende redenen met wat de SGP voorstaat: het brengt de veiligheid in 

gevaar, het richt veel milieuschade aan en het levert veel afval op dat vaak lang op straat ligt. We wachten op een 

landelijk verbod op vuurwerk en zullen tegelijkertijd in Veenendaal zoveel mogelijk doen om vuurwerkoverlast te 

voorkomen. 

Concreet:

- SGP: voor meer vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Met name rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra, 

levensbeschouwelijke instellingen en dierenparkjes. 

- SGP: voor streng toezicht op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de 

toegestane tijden.

- SGP: voor het verhalen van de aangerichte schade op de veroorzakers.

- SGP: voor het stimuleren en attenderen van inwoners om hun eigen vuurwerkafval op te ruimen.
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De SGP wil omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit de kernwaarde barmhartigheid 

zorg en ondersteuning of zelfs bescherming. De basis voor dit bouwwerk wordt gelegd door ondersteuning vanuit 

familie, het sociale netwerk, kerken en andere religieuze organisaties, het onderwijs en verenigingen.  Die worden 

intensief betrokken bij het gemeentelijke sociale beleid. Als er onvoldoende ondersteuning mogelijk is vanuit het 

eigen netwerk, biedt de gemeente d.m.v. de nodige ondersteuning een dak boven het hoofd.

Een verantwoordelijke en toegankelijke samenleving

In Veenendaal zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) actief. Zij zijn van onschatbare waarde voor de 

samenleving. Zonder hun belangeloze inzet zou de professionele zorg in Veenendaal binnen korte tijd vastlopen. Zij 

verdienen daarom veel waardering en steun. De sleutels tot succes zijn daarbij versterken, verbinden en verlichten. 

Ook is het van groot belang dat gezorgd wordt voor een samenleving die echt toegankelijk is voor mensen met een 

beperking. Daarvoor dient de gemeente onnodige obstakels voor deelname zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.

Concreet:

- SGP: voor stimulering van de integratie van Veens Welzijn in de wijken, zodat ze de ogen en oren van de 

gemeente kunnen zijn.

- SGP: voor adequate informatievoorziening, steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers, lotgenotencontacten 

en de inzet van mantelzorgmakelaars.

2.
Bouwen aan zorg op maat
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- SGP: voor het aanbieden van opleidingen, lezingen of cursussen aan mantelzorgers en vrijwilligers die hun 

handvatten geven bij hun zorgtaken.

- SGP: voor actief inzetten van vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijke 

sociale beleid.

- SGP: voor een gemeente die d.m.v. verbinden en faciliteren zorgt voor het inschakelen van vrijwilligersorganisaties 

door professionele en gecontracteerde hulpverleners.

- SGP: voor een gemeente die een verbindende rol vervult tussen wijkteams, vrijwilligersorganisaties, buurtvaders, 

wijkagenten, scholen en politie.

- SGP: voor vergroting van de mogelijkheden voor respijtzorg voor mantelzorgers.

- SGP: voor de mogelijkheid van het aanvragen van huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

- SGP: voor het handhaven van een jaarlijkse mantelzorgwaardering van de gemeente.

- SGP: voor een gemeentelijke website die goed toegankelijk is voor mensen met een (lees)beperking.

- SGP: voor een toegankelijk gemeentehuis voor mensen met (lichamelijke) beperkingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De gemeente heeft tot taak om het voor inwoners met beperkingen mogelijk te maken aan de samenleving te blijven 

deelnemen. Daarvoor zorgt zij dat het sociale netwerk wordt geactiveerd en gewaardeerd, dat er een adequate 

basis is aan algemene voorzieningen en een effectief pakket maatwerkzorg. Bij het keukentafelgesprek staat de 

hulpbehoefte van de cliënt centraal, waarbij hij of zij gebruik kan maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner 

om de hulpvraag te verduidelijken en inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden. De route is: eigen netwerk, 

algemene voorziening en indien nodig een maatwerkvoorziening, oftewel: zelf -> samen -> gemeente.

Concreet:

- SGP: voor een gemeente die actief stuurt op het inschakelen van het netwerk van familie en vrijwilligersorganisaties 

en dit stimuleert, bijv. door een mantelzorgwaardering.

- SGP: voor het rekening houden met de identiteit van de zorgvrager door het mogelijk maken dat die een 

professionele aanbieder krijgt die aansluit op zijn of haar levensbeschouwing.

- SGP: voor het ter sprake brengen van het beschikbare inkomen bij het gebruikmaken van algemene 

voorzieningen tijdens het keukentafelgesprek.

- SGP: voor het bieden van ruimte om m.b.v. een pgb zelf zorg in te kopen en zelf een evt. prijsverschil bij te 

betalen.

- SGP: voor een gemeente die zorg draagt voor professionele hulp en ondersteuning in de thuisomgeving.

- SGP: voor de mogelijkheid van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

- SGP: voor een gemeente die streeft naar een eigen bijdrage naar draagkracht, waarbij stapeling wordt 

voorkomen.

- SGP: voor het faciliteren van een betrokken en positief kritische WMO-raad.

- SGP: voor adequate en volledige informatie over Veens Welzijn, Wmo-loket en mogelijkheden voor zorg, zowel 

digitaal als analoog.

Jeugdzorg

Een goed gezin is het halve werk! Het belang van een veilige en stabiele gezinssituatie is van onschatbare waarde. 

Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef 

volop mee (gaan) doen in de samenleving. Ouders en verzorgers dragen daarbij de eerste verantwoordelijkheid 
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voor het opvoeden van hun kinderen, maar ook een betrokken sociale omgeving vervult een belangrijke rol. Gezien 

het belang van een gezonde ontwikkeling van jongeren is preventie van groot belang; tegelijk beperkt dit ook de 

kostenontwikkeling in de jeugdzorg. Professionele jeugdzorg ontvangen ouders en kinderen zoveel mogelijk in hun 

natuurlijke omgeving en het eigen netwerk.

Concreet:

- SGP: voor een belangrijke rol voor wijkteams, Veens Welzijn, CJG en scholen als belangrijke informatiebronnen 

om problemen te voorkomen en preventief te kunnen handelen.

- SGP: voor een gemeente die goede contacten tussen CJG, huisartsen en scholen stimuleert en faciliteert om zo 

mogelijk te anticiperen op hulpvragen.

- SGP: voor een gemeente die cursusaanbod op het gebied van relaties voor ouders en (oudere) kinderen 

stimuleert om zoveel mogelijk (v)echtscheidingen te voorkomen.

- SGP: voor keuzevrijheid van zorgvragers in de jeugdzorg en het rekening houden met de levensovertuiging van 

ouders en jongeren.

- SGP: voor een schoolnabije jeugdzorg, waarvoor CJG meer de scholen in gaat en schoolmaatschappelijk werk 

wordt ingezet.

- SGP: voor een gemeente die zorgt voor goede contacten en regie in het hulpverleningscircuit, met name in 

complexe situaties waarbij veel instanties betrokken zijn.

- SGP: voor het financieel gelijkelijk ondersteunen van niet-werkende ouders die kiezen voor peuterspeelzaal of 

werkende ouders die kiezen voor kinderopvang.

- SGP: voor het verlenen van faciliteiten, middelen aan kinderopvang op vrijwillige basis.

- SGP: voor een gemeente die stimuleert om pleegkinderen op te nemen en zorgt voor een goede begeleiding 

en ondersteuning.

Participatie, werk en inkomen

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. De SGP stimuleert en waardeert zorg, ondersteuning en 

vrijwilligerswerk. Hoewel iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inkomen, heeft de SGP 

hart voor mensen die door allerlei omstandigheden niet kunnen werken. De gemeente werkt nauw samen met 

scholen, werkgevers en IW4 om deze mensen aan gepast werk te helpen. Indien werken onmogelijk is, moet de 

gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

Concreet:

- SGP: voor een gemeente die kiest voor een aanpak die wordt gesteund en deels uitgevoerd door het 

bedrijfsleven, bijv. samen met bedrijven en ROC’s leerwerkplekken organiseren om de jeugdwerkloosheid 

terug te dringen.

- SGP: voor een tegenprestatie van inwoners die een uitkering ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 

vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.

- SGP: voor vrijstelling van de sollicitatieplicht van alleenstaanden met jonge kinderen of inwoners die intensief 

mantelzorger zijn van een zieke partner.

- SGP: voor een pilot die opdracht geeft aan IW4 om binnen een bepaald budget en tijd een aantal 

“probleemjongeren” aan een werkplek te helpen.

- SGP: voor een gemeente die inzet op preventie bij schuldhulpverlening en gebruik maakt van 

vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas, maar ook van andere vrijwilligersorganisaties 
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en Veens Welzijn.

- SGP: voor een gemeente die creatief zoekt naar mogelijkheden om een coördinerende rol te pakken in de 

sanering van schulden van inwoners, naast of in de vorm van het budgetloket.

- SGP: voor een gemeente die zorgt voor een ruimhartig minimabeleid, waarin actieve armoedebestrijding, 

(gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke schulden, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en 

ziektekostenverzekering voor minima een plek krijgen.

- SGP: voor een gemeente die zo nodig organisaties steunt die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding 

en eenzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de voedselbank, Repair Cafés, stichting Present, HIP, Leger 

des heils en Stichting Vluchtelingenwerk.

- SGP: voor een gemeente die de kennis en ervaring van IW4 blijvend gebruikt bij de inrichting van participatie 

en re-integratievoorzieningen.

- SGP: voor faciliteren van een betrokken en positief kritische Cliëntenraad Werk en Inkomen.

- SGP: voor een gemeente die zorgt voor een goede inburgering van statushouders.
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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



16 Bouwen in vertrouwen

- 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.



18 Bouwen in vertrouwen

4.
Bouwen aan onderwijs 
en ontwikkeling

Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van onze jonge Veenendalers en zeker ook voor onze samenleving. 

Het Rijk is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente 

Veenendaal heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft 

daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van 

scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. De verantwoordelijkheid van de 

scholen is vooral het geven van uitstekend onderwijs, het bieden van adequate zorg en ondersteuning en het bieden 

van een veilig schoolklimaat. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend in het onderwijsbeleid. 

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. 

De SGP maakt zich sterk voor uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 2020 (IHP) om zo zorg te dragen voor 

kwalitatief goede onderwijshuisvesting en het tegengaan van leegstand. Hierbij hebben binnenklimaat, veiligheid en 

duurzaamheid prioriteit. 

Concreet:

- SGP: voor voortvarende uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), in nauwe samenwerking tussen 

schoolbesturen en gemeenten.

- SGP: voor het duurzamer maken van schoolgebouwen. De gemeente en de scholen zetten in op energieneutrale 
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huisvesting. Renovatie is naast nieuwbouw een nadrukkelijke optie.

- SGP: voor erkenning van het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school bij gebruikmaking 

van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen. 

- SGP: voor een geleidelijke maar ook volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van de gemeente 

naar de schoolbesturen. 

- SGP: voor uitstekende ventilatie en een gezond binnenklimaat in scholen.

Onderwijsachterstanden tegengaan

Leerlingen met onderwijsachterstanden verdienen een effectieve aanpak van de achterstand. De gemeente biedt 

speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgen hiervoor ook geld van 

het Rijk. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag 

onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. 

Concreet:

- SGP: voor actieve aanpak van onderwijsachterstanden, samen met de scholen. Bij afspraken over resultaten 

van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet en de keuzevrijheid van scholen met betrekking tot de 

inrichting van het onderwijs centraal.

Thuiszitters

Ieder kind is leerplichtig. Daarom is het onwenselijk dat er enkele duizenden kinderen in Nederland thuiszitten. De 

gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn 

vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat 

de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere 

instellingen doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Concreet:

- SGP: voor een nog intensievere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om thuiszitten te voorkomen. 

Daarbij moet oog zijn voor de complexe problemen.

- SGP: voor een gemeentelijke inspanning om er voor te zorgen dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders 

die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen.

Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

Veenendaal heeft een veelkleurig onderwijsaanbod. Er zijn basisscholen en voortgezet onderwijsscholen, passend 

bij diverse denominaties. Middelbaar- en hoger beroepsonderwijs is heel beperkt of niet aanwezig. Inspanningen 

om dergelijke opleidingen naar Veenendaal te krijgen, blijven de inspanningen waard. Om de verbinding tussen 

het funderend onderwijs en de beroepsopleidingen te versterken is vooral een snelle en goede verbinding tussen 

Veenendaal en de locatie van deze opleidingen van belang. 

Concreet:

- SGP: voor een doorlopende leerlijn  ICT van PO, via VO en MBO naar HBO en WO in onze ICT-stad.

- SGP: voor uitstekende openbaar vervoerverbindingen tussen Veenendaal en de Wageningen Universiteit, de 

ICT-campus in Veenendaal en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). 
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Leerlingenvervoer

De gemeente Veenendaal betaalt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit geldt 

voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die 

naar een omliggende gemeente moeten reizen, omdat er geen school met een passende identiteit in Veenendaal is. 

Concreet:

- SGP: voor een vrije schoolkeuze van ouders, ook als dit betekent dat naar een naburige gemeente gereisd 

wordt en kosten worden gemaakt. Hierbij spannen we ons in om zo veel mogelijk gebruik te maken van het 

reguliere openbaar vervoer. Als dit niet voorhanden is, doen we wat we kunnen om openbaar vervoer in te 

zetten. Dit vergroot de zelfredzaamheid van leerlingen vanaf een bepaalde leeftijd. 

- SGP: voor medewerking aan een passende vergoeding van leerlingenvervoer aan pleegouders.

Onderwijs en zorg

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich 

bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie 

van onderwijs en zorg op school.

Concreet:

- SGP: voor een betrouwbare overheid die een vangnet biedt. Inwoners mogen bij onderwijs-zorgarrangementen 

niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente zorgt dat er altijd voldoende passend 

onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is.

- SGP: voor schoolnabije jeugdzorg, zodat er een nauwe verbinding is tussen onderwijs en zorg. 

- SGP: voor zorgaanbieders die passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dit geldt niet alleen voor 

geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.

Integrale kindcentra (IKC)

In Veenendaal zijn inmiddels enkele IKC’s gerealiseerd. En staan er verschillende gepland voor de komende jaren. 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar. Integrale kindcentra kunnen een goed instrument zijn om 

onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen. 

Concreet:

- SGP: voor verdere uitvoering van het IHP waarin de IKC’s een belangrijke plek hebben, met erkenning van het 

levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van iedere school.

- SGP: voor het stimuleren van initiatieven zoals peuterspeelzalen, ook als deze minder dagdelen aanbieden 

dan de gebruikelijke vier dagdelen. Deze initiatieven worden niet onnodig gehinderd met regels. De gemeente 

verstrekt ook subsidie aan peuterspeelzalen die kwaliteit leveren maar net niet onder de eisen van de Wet 

kinderopvang vallen omdat er minder dagdelen onderwijs wordt aangeboden dan de vier dagdelen die nu 

nodig zijn. 
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De SGP staat voor een vitale economie. Economie en werk zijn belangrijke middelen om in ons levensonderhoud te 

voorzien. SGP zoekt vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap naar een goede balans tussen economische 

ontwikkeling en het op een verantwoorde manier omgaan met de schepping.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Veenendaal heeft ondernemers veel te bieden: goede bereikbaarheid, een centrale ligging, veel gekwalificeerde 

arbeidskrachten en een goed voorzieningenniveau. Veenendaal kent een bedrijfsleven met een uniek hoge mate 

van organisatie en samenwerking die benut en gekoesterd moet worden. De SGP vindt het van groot belang dat 

Veenendaal landelijk als een aantrekkelijke vestigingsplaats en MKB-vriendelijke gemeente gezien wordt. Belangrijk 

is dat de groei van de werkgelegenheid in Veenendaal gelijke tred houdt met de groei van de bevolking in Veenendaal. 

Concreet:

- SGP: voor actieve acquisitie van bedrijven, passend bij de gewenste ontwikkeling en de mogelijkheden van 

Veenendaal.

- SGP: voor de zogenaamde ‘rode-loper-benadering’: nieuwe bedrijven doorlopen snel en soepel de procedures 

en processen.

- SGP: voor een versterking van de economische samenwerking met andere regio’s en overheden, zoals de Regio 

FoodValley, de provincies Utrecht en Gelderland, de landelijke overheid en Brussel.

5.
Bouwen aan een economisch
sterk Veenendaal
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- SGP: voor goede samenwerking en afstemming met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

- SGP: voor goede kwaliteit van de bedrijventerreinen. Herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen kan 

noodzakelijk zijn. De intensivering van het gebruik van de bedrijfsterreinen moet gefaciliteerd worden en waar 

nodig de herontwikkeling daarvan. 

- SGP: voor een goede kwaliteit van het openbaar groen en grijs op de bedrijventerreinen.

Zorg voor onze ondernemers

Zelfstandig ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze lokale economie. Zij verdienen 

het geld wat onze samenleving mede in stand houdt. Daarom verdienen zij de steun van de gemeente Veenendaal. 

Concreet:

- SGP: voor zo min mogelijk regels. De regels die er zijn, moeten eenduidig en beschermend zijn voor ondernemers.

- SGP: voor het samen met ondernemers optrekken in innovatieve projecten, bijvoorbeeld rond het thema 

waterstofontwikkeling. 

- SGP: voor het mede realiseren van passende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting en bedrijventerreinen.

- SGP: voor een zo beperkt mogelijke lastendruk voor ondernemers.

- SGP: voor het gezamenlijk als gemeente en ondernemers tegengaan van leegstand.

- SGP: voor het alert blijven op minder zichtbare ondernemers die slachtoffer zijn geworden van de coronacrisis. 

- SGP: voor bescherming van winkeliers en werknemers die in de problemen komen door winkelopenstelling op 

zondag.

- SGP: voor een gemeente die haar facturen ruim binnen de gestelde termijnen betaalt. 

Zorg voor onze binnenstad

Er moet meer aandacht komen voor de oerfunctie van de binnenstad: boodschappen doen. Zo werd er eeuwen 

geleden al binnen de stadspoorten handel gedreven. Door de SGP-fractie zijn in de afgelopen jaren initiatieven 

ondernomen om het centrum van Veenendaal vitaal te houden. Wij vinden Veenendaal dé winkelstad van de regio, 

wat ook zo moet blijven. Duizenden mensen vinden hun werk in de detailhandel en ons centrum heeft een sterk 

regionale uitstraling. De SGP heeft veel vertrouwen in en hoge verwachtingen van de ontwikkelingen die in gang 

zijn gezet met betrekking tot het voltooien van Brouwerspoort en het structureel oplossen van de tekorten op 

de parkeerexploitatie. Belangrijk is om versnippering en leegstand tegen te gaan van winkels in Veenendaal, dus 

concentratie van winkels in de Binnenstad is van belang. 

Concreet:

- SGP: voor het stimuleren van Veenendaalse winkeliers om zich in het centrum van Veenendaal te vestigen.

- SGP: voor actieve acquisitie om winkeliers van buiten Veenendaal zich in het centrum van Veenendaal te  laten 

vestigen.

- SGP: voor parkeerbeleid dat ervoor zorgt dat de Veenendaalse binnenstad aantrekkelijk blijft. Hierbij is het 

uitgangspunt voor de SGP dat de gebruiker een redelijke, concurrerende prijs betaalt voor het parkeren, 

kijkend naar parkeertarieven in omliggende gemeenten. Met aandacht voor het terugdringen van de tekorten 

in de parkeerexploitatie.

- SGP: voor co-creatie en cofinanciering vanuit Winkelstad Veenendaal in het terugdringen van de tekorten op de 

parkeerexploitatie.

- SGP: voor het flexibeler omgaan met de bestemming (wonen, winkels, bedrijven) in de binnenstad. 
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Zondagsrust

Voor de SGP gaan een vitale lokale economie en een dag van rust op de zondag heel goed samen. In deze jachtige tijd 

is een dag van bezinning, ontmoeting en afstand tot het werk een zegen. God heeft in Zijn wijsheid een dag aangegeven 

als een collectief rustmoment, een dag om Hem te dienen, om naar de kerk te gaan, om familie te ontmoeten, 

om echt tot rust te komen. De SGP zal zich blijven inzetten voor de zondag als rustdag tot zegen van mensen. 

Naast principiële argumenten zijn er voor de SGP ook economische, maatschappelijke en sociale argumenten om 

zich hiervoor in te blijven spannen. En eveneens belangrijk: uit het Draagvlakonderzoek 2021 onder ondernemers, 

inwoners en werknemers blijkt duidelijk dat er geen behoefte is aan uitbreiding van winkelopenstelling. Geen 24-

uurs economie. 

Concreet:

- SGP: voor de zondag als een collectief rustmoment in onze economie.

- SGP: voor een vitale en bloeiende winkelstad op zes dagen in de week.
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6. 
Bouwen aan woonvoorraad
en woonklimaat

Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij zijn voldoende woningen, kwalitatief 

goede woningen en een evenwichtig woningaanbod belangrijk: daardoor neemt het woongenot toe en wordt de 

gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor 

de verschillende prijsklassen van de koopwoningen. 

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Gezien de schaarse ruimte in Veenendaal 

moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden gebruikt. Verduurzaming en leefbaarheid zijn leidende principes. 

Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van onze woonomgeving. 

Omgevingsvisie en Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet zal – na verschillende momenten van uitstel – in de komende periode ingaan. De 

afgelopen jaren hebben we – met veel belanghebbenden – gewerkt aan een lokale visie en wet- en regelgeving met 

betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Waarbij initiatiefnemers meer ruimte en verantwoordelijkheid 

krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen vindt de SGP 

regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.

Concreet:

- SGP: voor het versoepelen van de welstandseisen, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten 

wordt aangetast.

- SGP: voor het vergroenen van Veenendaal. 
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- SGP: voor het koppelen van de uitbreiding van bedrijventerreinen aan revitalisering van bestaande terreinen.

- SGP: voor het blijvend voeren van het gesprek over dat wat qua inbreiding wel en niet gewenst is. Hierbij is de 

leefbaarheid voor alle Veenendalers een belangrijk uitgangspunt. 

- SGP: voor hoogbouw op enkele daarvoor geselecteerde en geschikte locaties. 

Volkshuisvesting

Er moet een goed evenwicht blijven bestaan om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de 

omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. 

Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans blijven. Ook nieuwe woonvormen 

verdienen de aandacht, omdat de woonwensen van inwoners veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen 

moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd. Leegstaande kantoren 

krijgen een herbestemming als woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten, starters of statushouders.

Concreet:

- SGP: de gemeente zet zich in om zo veel als mogelijk in de woningbehoefte van de lokale bevolking te voorzien.

- SGP: voor concrete afspraken met woningcoöperaties over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare 

huurwoningen.

- SGP: voor een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken.

- SGP: voor extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en statushouders. 

Vanwege het enorme maatschappelijke belang wordt een masterplan opgesteld voor de komende jaren. Ook 

blijven startersleningen beschikbaar.

- SGP: voor zoveel mogelijk passende woonruimte voor statushouders, maar geen voorrangsstatus. 

- SGP: de ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund en er is een redelijke toets op de 

zorgbehoefte van betrokkenen. 

- SGP: voor levensloopbestendig bouwen.

Verstedelijkingsstrategie in de regio

Er ligt een enorme opgave om de komende jaren duizenden huizen bij te bouwen, waarvan 40.000 in de regio 

Foodvalley. Ook in onze regio. Deze opgave pakken we op in de regio Arnhem – Nijmegen en Foodvalley. De SGP is van 

mening dat eerst binnenstedelijk gebouwd moet worden. Pas daarna kunnen woningen en bedrijfspanden gebouwd 

worden aan de randen van verstedelijkt gebied. In beide gevallen is zorg voor de ruimtelijke en landschappelijke 

kwaliteit van groot belang. De drie aangewezen sleutelgebieden waar fors gebouwd zal moeten worden, waarvan 

het zuidelijk deel van de regio Foodvalley er één is, vragen om een groene long: het Binnenveld. Bij alle bouwplannen 

is een integrale afweging vereist: het gaat over woningbouw, maar evengoed over economie, bereikbaarheid, 

verduurzaming, biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, de infrastructuur en vele andere thema’s. 

Concreet:

- SGP: voor meer woningen in de regio Foodvalley, waarbij Veenendaal naar vermogen een bijdrage levert. Deze 

opgave wordt regionaal opgepakt. 

- SGP: voor een heldere rol van de gemeenteraad van Veenendaal in de totstandkoming en uitwerking van de 

Verstedelijkingsstrategie.  

- SGP: voor het ontwikkelen van wonen en werken in elkaars nabijheid. 

- SGP: voor het behoud van grote open ruimten in de Groene Metropool. 
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7. 
Bouwen aan een verantwoorde 
en veilige informatiesamenleving

Digitalisering heeft een grote invloed op het leven van ons allemaal en die invloed wordt nog veel groter in de 

toekomst. Digitalisering gaat over het omgaan met data. Data ontwikkelt tot informatie, informatie ontwikkelt tot 

kennis en kennis ontwikkelt tot wijsheid. Digitalisering is daarmee een van de fundamenten van onze huidige en 

zeker van onze toekomstige samenleving. Het vormt de basis voor productieprocessen, werkgelegenheid, onderwijs, 

dienstverlening, zorg, kortom: voor alles wat zich in ons leven voordoet. Computers, mobiele telefoons, (betaal)

pasjes voor winkels en openbaar vervoer, sociale media, websites en robots hebben hun intrede gedaan en zijn haast 

onmisbaar geworden. Diensten en producten worden steeds meer digitaal aangeboden, ook door de gemeente. 

Informatie wordt digitaal uitgewisseld en moet voldoen aan hoge veiligheidseisen.

Voor inwoners die niet digitaal vaardig (meer) zijn moet het mogelijk zijn om te blijven participeren in de Veenendaalse 

samenleving. Schriftelijke informatievoorziening blijft dus van belang.

Veenendaal Verantwoord digitaal

De SGP heeft oog voor het fundamentele effect van digitalisering. De SGP ziet kansen en bedreigingen in deze 

ontwikkelingen. Kansen om het welzijn, de leefomgeving, de gezondheid en de welvaart van onze inwoners te 

verbeteren. Bedreigingen door misbruik en misdaad moeten worden tegengegaan. De SGP kiest ervoor om hierop 

actief en verantwoord in te spelen.  Met oog voor het belang, de veiligheid en integriteit van personen en informatie, 

en de ethische aspecten van de informatiesamenleving. Grondrechten en vrijheden worden gerespecteerd. ICT is 

een wezenlijk onderdeel van het profiel van Veenendaal: nu en in de toekomst.
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7. 
Bouwen aan een verantwoorde 
en veilige informatiesamenleving

Concreet:

- SGP: voor een actieve en initiërende rol van de overheid wat betreft digitalisering en de informatiesamenleving. 

Dit geldt voor de eigen gemeentelijke organisatie als ook voor de taken van de overheid in de samenleving. 

Veenendaal is ambitieus en dus koploper.

- SGP: voor een krachtige ontwikkeling van de ICT sector en voortvarende verdere profilering van Veenendaal als 

ICT Centrum. Hierbij past een voortvarende uitvoering van het programma ICT Campus, in goede samenwerking 

tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, en een actieve samenwerking met de Stichting ICT Valley, als 

vertegenwoordiger van het ICT bedrijfsleven.

- SGP: voor het bevorderen van het onderwijs in ICT en technologie, van het basisonderwijs tot en met het 

universitair onderwijs. Wat betreft opleidingen in ICT en technologie worden bestaande opleidingen bevorderd 

en nieuwe opleidingen geïnitieerd. Onze jeugd wordt al in het basisonderwijs enthousiast gemaakt voor ICT en 

technologie.

- SGP: voor het samen met het bedrijfsleven en (onderwijs)instellingen optrekken met betrekking tot digitalisering: 

kennis wordt gedeeld en ontwikkelingen worden gezamenlijk in gang gezet.

- SGP: voor het benoemen van de Informatiesamenleving als bestuurlijke opgave. Daarmee wordt het een 

wezenlijk onderdeel van al het beleid van de overheid.

- SGP: voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie naar een moderne “digitale organisatie”, die 

op zijn minst gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de maatschappij. 

- SGP: voor een overheid die haar diensten digitaal aan inwoners, bedrijven en instellingen verleent. Daarbij 

worden voor niet-digitaal-vaardige inwoners oplossingen geboden. De digitale dienstverlening is voor iedereen 

goed toegankelijk, ook voor inwoners met (visuele) beperkingen.

- SGP: voor een moderne, gebruikersvriendelijke website, als professioneel ‘digitaal gezicht van de overheid’. 

- SGP: voor een intensieve koppeling en onderlinge versterking van de speerpunten Veenendaal Winkelstad en 

Veenendaal ICT Centrum.

- SGP: voor het aantrekken van ICT bedrijven en ICT werkgelegenheid. In de toekomstige ontwikkeling van 

Veenendaal, en de Veenendaalse bedrijventerreinen, heeft ICT werkgelegenheid een nadrukkelijke plaats. ICT 

bedrijven en werkgelegenheid leiden tot intensivering van het gebruik van onze bedrijventerreinen. Vanwege 

de zeer beperkte ruimte op onze bedrijventerreinen kunnen we dan toch voldoende werkgelegenheid bieden 

in Veenendaal.

- SGP: voor verdergaande robotisering van processen die daarvoor geschikt zijn: standaard handelingen en 

-dienstverlening worden geautomatiseerd, wat leidt tot betere dienstverlening en producten, minder kosten en 

tot minder inzet van menskracht. Menskracht kan daarmee meer worden ingezet op innovatie en persoonlijk 

maatwerk.

- SGP: voor aandacht voor inwoners die door digitalisering niet meer hun huidige werk kunnen blijven doen, 

bijvoorbeeld omdat hun huidige functie verdwijnt. Er moet voor iedereen passend werk zijn en blijven. Daartoe 

worden omscholingstrajecten aangeboden door bijvoorbeeld het Werkbedrijf.

- SGP: voor aandacht en ruimte voor rust en bezinning in de samenleving. Digitalisering moet niet leiden tot de 

noodzaak om “altijd aan te staan”.

Informatieveiligheid / cybersecurity

Met de grote invloed van data en informatie op onze samenleving en daarmee op onze inwoners is informatieveiligheid 

(cybersecurity) van groot belang. De overheid heeft veel informatie over onze inwoners. Zij moeten erop kunnen 

vertrouwen dat hun informatie veilig is bij de overheid.
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Concreet:

- SGP: voor een actieve inzet op privacy en data-veiligheid. Cybersecurity verdient een belangrijke plaats in 

ons veiligheidsbeleid en in de veiligheidspraktijk. Veenendaal is weerbaar tegen hackers. Er wordt hierop 

geïnvesteerd met voldoende (financiële) middelen en menskracht.

- SGP: voor aandacht voor en bezinning en actie op de risico’s van de digitalisering met daarbij bijzondere zorg 

voor die inwoners die moeilijk in deze ontwikkelingen kunnen meekomen en daarvan de negatieve gevolgen 

ondervinden en ook zorg voor die inwoners die juist zo in digitalisering opgaan dat zij daarvan de negatieve 

gevolgen ondervinden.

- SGP: voor het versterken van de weerbaarheid van onze inwoners tegen digitale criminaliteit. Dit kan 

bijvoorbeeld door het actief informeren van onze inwoners en ook door actieve medewerking aan lessen op 

onze scholen over de gevaren van sociale media en hacking.

Monitoring

Data ontwikkelt tot informatie, informatie ontwikkelt tot kennis, en kennis ontwikkelt tot wijsheid. Monitoring is het 

proces waarbij data op een goede manier wordt verzameld en gepresenteerd. Daarmee is monitoring de basis voor 

een goede uitvoering van alle gemeentelijke werkzaamheden. Monitoring is de basis voor data-gedreven sturing.

De gemeente Veenendaal beschikt over veel gegevens op allerlei terreinen (data): economie, duurzaamheid, 

verkeersstromen, zorg, werkgelegenheid etc.  Door monitoring, analyse en verwerking van deze gegevens naar 

informatie kan veel meer dan nu het geval is, gebruik worden gemaakt van deze gegevens om tot een beter 

gemeentelijk beleid te komen, om zo op een betere manier diensten en zorg te leveren aan onze inwoners.

Concreet:

- SGP: voor een voortvarende ontwikkeling van de monitoring, gegevens-analyse en informatievoorziening 

op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Prioriteit hebben het Sociaal Domein, duurzaamheid/circulariteit en 

veiligheid.

- SGP: voor het voor onze inwoners goed vindbaar en toegankelijk maken van de openbare informatie waarover 

de overheid beschikt.

- SGP: voor data-gedreven sturing op alle gemeentelijke beleidsterreinen: het beleid wordt gebaseerd op 

feitelijke informatie, verkregen uit monitoring en informatie van effecten in de maatschappij.

- SGP: voor de ontwikkeling van de Smart City en mogelijkheden om sensoren (bijvoorbeeld op slimme 

lantaarnpalen) in de openbare ruimte in te zetten. De SGP hecht daarbij wel zeer aan een zorgvuldige uitvoering 

waarbij zaken als digitale veiligheid en privacy goed gewaarborgd zijn.
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De gemeente heeft voor de uitvoering van het beleid financiële middelen nodig. Een groot deel daarvan wordt 

verkregen via uitkeringen van de landelijke overheid en een kleiner deel via belastingheffing door de gemeente. 

In alle gevallen betreft het geld dat door de inwoners is opgebracht. Het geld wordt besteed ten dienste van de 

Veenendaalse samenleving. De gemeente behoort financieel het ‘huis op orde’ te hebben. Er moet een duurzaam 

evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven.

Over de besteding van het geld legt de overheid verantwoording af aan de inwoners. Transparant, gezond en 

verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt. De SGP streeft jaarlijks een heldere, inzichtelijke, 

solide en sluitende begroting na.

Concreet:

- SGP: voor het klein houden van het aantal reserves en voorzieningen: het onnodig instellen of aanhouden 

van ‘potjes’ voor allerlei bestemmingen moet worden voorkomen. Risico’s moeten zoveel mogelijk vanuit de 

Algemene Reserve wordt afgedekt.

- SGP: voor voldoende hoogte van reserves en voorzieningen om in economisch moeilijker tijden de voorzieningen 

voor onze kwetsbare inwoners op niveau te kunnen houden. Dit voorkomt dat zij én door een verslechterende 

economie én door noodzakelijke bezuinigingen van de overheid worden getroffen.

- SGP: voor het verlagen van het huidige gemeentelijke schuldenniveau om onverantwoord hoge rentelasten bij 

het stijgen van de rente te voorkomen.

- SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel: wie profiteert van een voorziening, betaalt een redelijke bijdrage. 

8.
Bouwen aan een financieel
solide gemeente
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De nadruk ligt op het profijtbeginsel in plaats van op het (grotendeels) door de overheid financieren van 

voorzieningen.

- SGP: voor een duurzaam financieel beleid. Bij financiële ontwikkelingen wordt niet alleen gekeken naar de 

financierbaarheid op dit moment maar ook naar de financierbaarheid in de toekomst.

- SGP: voor terughoudendheid in het verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij vermindering 

van beschikbare budgetten worden allereerst de mogelijkheden gebruikt voor versobering van de uitgaven 

voordat wordt overgegaan tot het verhogen van belastingen en heffingen.

- SGP: voor draaglast naar vermogen. Dit betekent dat de minima worden ontzien, maar ook dat niet alle lasten 

op de sterke schouders terechtkomen. De lasten worden zo evenredig mogelijk verdeeld.

Risicomanagement

Er moet inzicht zijn in alle risico’s. In alle documenten van het planning & control- proces worden alle risico’s, zowel 

de conjuncturele, de financiële als de beleidsrisico’s, in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om de risico’s als om 

datgene wat gedaan wordt om de risico’s te voorkomen of de effecten te matigen. De ontwikkeling van de risico’s 

wordt nauwlettend gevolgd en helder in beeld gebracht.

Transparantie

De SGP streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant zijn betekent inzicht geven in 

de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden, en duidelijk zijn over de besteding van de financiële middelen. 

Transparant zijn betekent ook het geven van duidelijkheid bij alle beslissingen over de financiële gevolgen voor de 

inwoners en voor de gemeente.

Subsidiebeleid

Het subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen is bedoeld om het publiek belang te ondersteunen en 

moet aansluiten bij de kerntaken van de gemeente.

Concreet:

- SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel in het subsidiebeleid: de gebruiker betaalt (mee).

- SGP: voor subsidiebeleid dat het eigen ondernemerschap van de betreffende organisatie stimuleert.

- SGP: voor subsidiebeleid waarbij de overheid alleen bijdraagt in de kosten die door de subsidieontvanger niet 

zelf (volledig) opgebracht kunnen worden.

- SGP: voor een strikt en adequaat financieel toezicht op en tijdige en transparante financiële verslaglegging over 

gesubsidieerde instellingen.

- SGP: voor een benadering waarbij de identiteit van de subsidieontvanger geen reden maar zeker ook geen 

belemmering is om te subsidiëren.

- SGP: voor een benadering waarbij de subsidieontvanger handelt volgens goede zeden, met respect en fatsoen 

en er niet op gericht is anderen te kwetsen.
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De SGP laat zich leiden door de kernwaarde ‘rentmeesterschap’. Dit betekent dat wij ervan overtuigd zijn dat de 

aarde niet ons eigendom is, waarmee wij naar ons eigen goeddunken kunnen omgaan. God is Schepper en Eigenaar 

van deze aarde en Hij geeft ons het genot en het gebruik ervan. Wij moeten daarom verantwoord omgaan met de 

schepping, waarbij kinderen en kleinkinderen niet de gevolgen dragen van ons slechte gebruik ervan. Wij willen 

zorgvuldig omgaan met de natuur en het klimaat, en daarbij grondstoffen, materialen en energie hernieuwbaar 

gebruiken. Klimaatbewustzijn, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit zijn speerpunten voor de SGP.

De SGP is voor een hoge, maar ook realistische ambitie. Een niet-realistische, te hoge ambitie zorgt ervoor dat 

mensen afhaken. Haalbaarheid en betaalbaarheid voor onze inwoners en ondernemers bepalen de daadwerkelijke 

realisatie van maatregelen. Ook inwoners met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.

Concreet:

- SGP: voor inzet op bewustwording van onze inwoners wat betreft duurzaamheid en circulariteit. Alleen 

intrinsieke motivatie en besef van urgentie van de inwoner leidt tot een werkelijk duurzame leefwijze.

- SGP: voor nadrukkelijke aandacht voor klimaat, duurzaamheid en circulariteit in het onderwijs. De jeugd kan 

niet vroeg genoeg doordrongen worden van het belang van een duurzame leefwijze.

- SGP: voor goede informatievoorziening door de gemeente, zodat inwoners en ondernemers weten wat 

ze zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid. De gemeente neemt stimuleringsmaatregelen en brengt 

stimuleringsmaatregelen van andere overheden actief onder de aandacht.

- SGP: voor inzet op energiebesparing en materiaalbesparing: wat niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden 

opgewekt (energie) of te worden geproduceerd of gewonnen (materialen en grondstoffen). 

9.
Bouwen aan een duurzaam
en gezond Veenendaal
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- SGP: voor circulair bouwen: vanaf het ontwerp van een gebouw tot en met het einde van de levensduur wordt 

uitgegaan van hergebruik van materialen en gebruik van hernieuwbare energie.

- SGP: voor hergebruik van zoveel mogelijk gemeentelijke materialen en bouwwerken. Bijvoorbeeld: een aantal 

niet in gebruik zijnde bruggen in Veenendaal-Oost kunnen wellicht elders in het land worden hergebruikt.

- SGP: voor duurzame energievoorziening. Veenendaal gaat zo snel mogelijk over op het gebruik van hernieuwbare 

energie.

- SGP: voor het maximaal benutten van reeds aanwezige en nieuw aan te leggen collectieve energiesystemen. 

Een groter aantal aansluitingen geeft immers een lagere energieprijs per aansluiting (woning, niet-woning).

- SGP: voor voortvarende (landelijke) ontwikkeling van duurzame energiebronnen als kernenergie en geothermie. 

Zonnepanelen en windturbines zijn op zich goede technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie, 

maar vooral aan windturbines kleven veel bezwaren. De SGP stimuleert het gebruik van zonnepanelen, maar 

wil geen grote windturbines op of nabij het grondgebied van de gemeente Veenendaal. 

- SGP: voor voortvarende ontwikkeling van methoden om waterstof te produceren en voor voortvarende inzet 

van waterstof als vervanging van fossiele brandstoffen.

- SGP: voor stimulering van duurzame mobiliteit van inwoners en bedrijfsleven. Realisatie van een infrastructuur 

voor elektrisch rijden en het rijden op waterstof. Gemeente en bedrijfsleven trekken hierbij gezamenlijk op. 

- SGP: voor het stimuleren van wandelen, fietsen en het openbaar vervoer als alternatief voor het gebruik van de 

auto.

- SGP: voor stimulering van duurzaam ondernemen. Onderwerpen als gezamenlijke installatie van zonnepanelen, 

de ontwikkeling van een circulaire economie en de activiteiten in het kader van Veenendaal Energieneutraal 

2050 worden verder opgepakt.

- SGP: voor een duidelijke voorbeeldfunctie en voortrekkersrol van de gemeente Veenendaal op het gebied 

van duurzaamheid en circulaire economie. Het kan niet zo zijn dat wij inzet vragen van onze inwoners en 

ondernemers, maar als overheid zelf achterblijven. Inwoners en ondernemers leveren eveneens een actieve 

bijdrage. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het bouwen van duurzame gemeentelijke gebouwen 

en scholen en het verduurzamen van bestaande gebouwen.

- SGP: voor een integrale aanpak van duurzaamheid en circulariteit door middel van een regionale aanpak, 

onder andere in Foodvalley- en provinciaal verband.

Bouwen aan “Van afval naar grondstof”

Een goed afvalstoffenbeleid voorkomt verspilling van grondstoffen en energie. Ook gaat het de verloedering en 

verrommeling van de openbare ruimte tegen. Voor de SGP geldt dat de vervuiler betaalt. Daarbij is het toezicht 

houden op de naleving van de regels onmisbaar.

Concreet:

- SGP: voor voortzetting van het gescheiden inzamelen van afval, de zogenaamde bronscheiding middels het 

diftar-systeem. Nascheiding wordt in overweging genomen als dit financiële voordelen biedt en tegelijkertijd 

geen afbreuk doet aan de motivatie van inwoners om zorgvuldig met grondstoffen om te gaan en hun 

afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. 

- SGP: voor maximale inzet op het voor onze inwoners zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing.

- SGP: voor het positief stimuleren van bedrijven en burgers tot het beperken van afval. De gemeente vervult 

hierin een voorbeeldfunctie.

- SGP: voor voldoende ondergrondse containers voor glas, papier, textiel, blik, kunststof en restafval bij 
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hoogbouw en winkelcentra.

- SGP: voor het toegankelijk blijven van het afvalbrengstation in Veenendaal om zo te voorkomen dat afval 

illegaal gedumpt wordt.

Bouwen aan een groen en schoon Veenendaal

In Veenendaal wonen veel mensen op een beperkte oppervlakte. Daarom is natuur en groen van groot belang. 

De natuur laat ons zien hoe groot God als Schepper is. De natuur biedt ruimte voor rust en ontspanning. Groen 

bevordert de gezondheid. Bomen zuiveren de lucht van schadelijke stoffen en fijnstof, en gaan opwarming (zeker in 

de bebouwde kom) tegen.

Groen is een woonplaats voor veel dieren, zoals insecten (onmisbaar voor bestuiving van planten, struiken en 

bomen), vogels en vleermuizen. En in een groene woonomgeving is het goed wonen.

Onze leefomgeving willen wij daarom groen en schoon houden. Een goed beheer van de openbare ruimte is daarbij 

van groot belang.

Concreet:

- SGP: voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Klimaatinvloeden als wateroverlast en hoge temperaturen 

moeten goed kunnen worden opgevangen, zonder schade aan mens, dier en leefomgeving.

- SGP: voor het betrekken van inwoners bij het Veenendaalse groen. Initiatieven van burgers om hun wijk te 

vergroenen worden gestimuleerd. 

- SGP: voor meer en vooral beter groen. Bomen dienen alleen gekapt te worden wanneer ze ziek zijn en/of een 

gevaar vormen. Gekapte bomen worden vervangen. Het inrichten van groene gevels en groene daken wordt 

gestimuleerd.

- SGP: voor vergroting van de biodiversiteit (meer verschillende planten en dieren). Bij nieuwe beplanting 

wordt voorrang gegeven aan struiken/bomen die aantrekkelijk zijn voor dieren. Bermen en oevers worden 

natuurvriendelijk ingericht. Water- en groenverbindingen zijn belangrijk voor dieren.

- SGP: voor ontstening: minder steen in tuinen en openbare ruimte betekent meer ruimte om hemelwater af te 

voeren en het riool te ontlasten. Het betekent ook meer ruimte voor de natuur. Samen met het Waterschap 

wordt ontstening en vergroening gestimuleerd.

- SGP: voor natuurorganisaties als IVN Veenendaal-Rhenen en A Rocha Heuvelrug, die een belangrijke rol spelen 

in de samenleving.

- SGP: voor het handhaven van een hoge kwaliteit van het onderhoudsniveau voor onze begraafplaats, als laatste 

rustplaats voor hen die ons ontvielen.

- SGP: voor een goed onderhoudsniveau van onze historische begraafplaatsen. Hierbij spelen vrijwilligers een 

zeer gewaardeerde rol.

- SGP: voor het ruimhartig plaatsen van afvalbakken in de openbare ruimte en het adequaat legen daarvan, 

zodat er geen overvolle afvalbakken zijn en de leefomgeving schoon blijft. 

Bouwen aan een gezond Veenendaal

Gezondheid is een kostbaar bezit. De Coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar wij zijn als mens en ook als 

samenleving. Wij hebben als mens een grote persoonlijke verantwoordelijkheid om goed met onze gezondheid om 

te gaan. Welvaart en welzijn dienen in evenwicht te zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor haar inwoners 

betekenen door te investeren in gezondheidszorg en welzijn.
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Concreet:

- SGP: voor het bestrijden van overgewicht, roken en schadelijk alcoholgebruik door middel van voorlichting aan 

kinderen en jongeren.

- SGP: voor een gemeente die investeert in het voor iedereen toegankelijk maken van preventieve 

zorgvoorzieningen, fysiek en digitaal.

- SGP: voor het goed afstemmen van zorg en preventie. De gemeente werkt samen met de GGD, het 

bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorgverleners aan een goede volksgezondheid. 

De eerstelijnsvoorzieningen, met name de huisartsen, zijn een onmisbare partner van de gemeente.

- SGP: voor een actieve handhaving van de wettelijke verkoopleeftijd van alcohol en tabak, zowel in het beboeten 

van jongeren onder de 18, als verkopende ondernemers.

- SGP: voor afspraken met horecaondernemers over alcoholmatiging en sluitingstijden. Hierbij wordt gekozen 

voor een oplossing die het meest recht doet aan de zondagsrust zoals de SGP deze voorstaat.

- SGP: voor een intensief nazorgtraject voor jongeren die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen in het 

ziekenhuis. Ook is er zorg en aandacht voor hun ouders.

- SGP: voor het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik bij sportactiviteiten.

- SGP: voor het weren van coffeeshops uit Veenendaal.

- SGP: voor een strenge aanpak om te voorkomen dat resten van verdovende middelen (naalden en glas) in 

speeltuinen en openbare ontmoetingsplaatsen voor jongeren terecht komen.
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10. 
Bouwen aan Veenendaal doen we
als inwoners en bestuur samen!

De SGP staat voor een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk is zijn eigen verantwoordelijkheid kent en 

neemt. En daarbij verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn gedrag, voor zijn medemens, voor de schepping 

en voor de (lokale) samenleving. Veenendalers zijn goed voor elkaar. En de lokale overheid is goed voor haar burgers. 

We werken aan een daadkrachtige, efficiënte overheid die alleen dat doet wat niet gedaan kan worden door de 

samenleving. Vanuit het besef dat er een enorme kracht in de Veense samenleving zit. De overheid stimuleert 

en faciliteert maatschappelijke organisaties, kerken en verenigingen de ruimte te nemen om vanuit ieders rol en 

verantwoordelijkheid bij te dragen aan een betrokken samenleving. De gemeentelijke overheid doet hier volop aan 

mee door haar verantwoordelijkheid te nemen en haar plaats te weten.

De SGP heeft een duidelijke visie op de verhouding en samenwerking tussen inwoners en het bestuur van Veenendaal. 

Deze relatie typeren we met vijf kernwoorden: 
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1. Interactief

Het gemeentebestuur zoekt actief het gesprek met de samenleving en moedigt aan tot co-creatie en participatie. 

Concreet:

- SGP: voor werkbezoeken, wijkbezoeken en wijkavonden om burgers, ondernemers en het maatschappelijk 

middenveld te ontmoeten.

- SGP: voor passende inspraakmogelijkheden voor burgers, organisaties en adviesorganen. Inspraak wordt zeer 

gewaardeerd en zeer serieus genomen. We leggen ook uit waarom niet alle inbreng omgezet kan worden in 

beleid.

- SGP: voor een gemeentebestuur wat de samenleving uitdaagt om initiatieven te ontplooien of om deel te 

nemen aan die initiatieven. De gemeente creëert ook ruimte voor deze initiatieven, faciliteert en verbindt. 

2. Duidelijk

Het gemeentebestuur maakt duidelijk welke rol en verantwoordelijkheid zij heeft. We doen er alles aan om geen 

onrealistische verwachtingen te wekken. De SGP-fractie in de gemeenteraad werkt binnen een duaal bestel. Dit 

betekent dat ze onafhankelijk van het college van Burgemeester en Wethouders opereert, maar dit doet vanuit 

een betrokken en constructieve houding, gericht op samenwerking met het college en de andere partijen in de 

gemeenteraad.

Concreet:

- SGP: voor voorlichting over de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente op de gemeentelijke website.

- SGP: voor een duidelijke taak- en rolverdeling, juist ook in raadsvoorstellen. 

3. Zichtbaar en merkbaar

Inwoners en bestuur hebben elkaar nodig. Over en weer. De gemeente is het overheidsorgaan wat het dichtst bij de 

burger staat. Het gemeentebestuur is zichtbaar, bekend en benaderbaar. De gemeentelijke organisatie is er voor de 

samenleving. Dat is merkbaar in de dienstverlening. 

Concreet:

- SGP: voor heldere communicatie en uitwisseling, elkaar aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn, 

kennen en gekend worden.

- SGP: voor raadsleden die weten wat er speelt in de Veenendaalse samenleving door wijkbezoeken, 

werkbezoeken, inzet van social media en benaderbaarheid.

- SGP: voor een moderne, dienstverlenende gemeente die zich actief en open opstelt naar de burgers
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4. Integer

College- en raadsleden staan in de schijnwerpers en vervullen een voorbeeldfuncties. Integer gedrag en handelen is 

dan ook vereist. Er is ruimte binnen Veenendaal voor gewetensvrijheid. 

Concreet:

- SGP: voor politici die eerlijk en oprecht bereid zijn tot het afleggen van verantwoording.

- SGP: voor politici die op een respectvolle en eervolle wijze het politieke debat voeren vanuit een gezamenlijk 

ideaal: het goede zoeken voor Veenendaal en haar inwoners. 

- SGP: voor ruimte voor minderheidsstandpunten in uitzonderlijke gevallen binnen het college van B&W.

- SGP: voor ruimte voor gewetensbezwaarde medewerkers binnen de gemeente Veenendaal en bereidheid om 

praktische oplossingen te vinden in zulke situaties. 

5. Coöperatief 

Gemeentelijke belangen overstijgen de gemeentelijke grenzen. Samenwerking met andere gemeenten is van groot 

belang om de complexe taken die in toenemende mate op het bordje van de gemeente komen goed uit te kunnen 

voeren. 

Concreet:

- SGP: voor samenwerking vanuit een gezond zelfbewustzijn, beseffend wie we zijn en wat we als Veenendaal te 

bieden hebben. 

- SGP: voor (ambtelijke) samenwerkingsvormen met andere gemeenten om efficiënter en goedkoper te kunnen 

werken.

- SGP: voor verdere uitbouw en intensivering van de samenwerking met de omliggende gemeenten en de 

provincies Utrecht en Gelderland. 

- SGP: voor verdere samenwerking met de gemeenten in Food Valley-verband. Hierbij is aandacht voor 

ieders eigen karakter en identiteit. Ook is bij samenwerkingsvormen helder welke toegevoegde waarde de 

samenwerking heeft voor de gemeente Veenendaal.
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Typering per wijk

wijk 1 
Noordwest

Typering

De wijk Noordwest kent de volgende buurten:

- De Pol: Een wijk met een flink aantal woningen uit de jaren ‘20 van de 

vorige eeuw. Maar ook woningen die dateren vanuit de jaren ‘50 en ‘60. 

Bewoners waarderen hun wijk vanwege de vaak grotere tuinen en een 

eigen garage of oprit. Bekende plekken in deze wijk zijn de molen en 

Speeltuin De Pol. Al vijftig jaar een unieke plek in deze wijk, beheerd door 

bewoners uit de buurt. 

- Molenburg: in deze buurt, dicht bij het centrum, vind je verschillende typen 

woningen. In de wijk wonen bewoners uit allerlei verschillende culturen. 

Buurthuis Samsam is een ontmoetingsplek in de wijk. In deze wijk ligt ook 

het Gedenkpark Oude Begraafplaats, een waardevol monument. 

- ‘t Hoorntje: een gevarieerde wijk met zowel voormalige arbeidswoningen 

als twee onder een kapwoningen. Wonen en werken vallen sterk samen 

in de Zandstraat. Ook hier is een bijzondere speeltuin te vinden, die wordt 

onderhouden door vrijwilligers. 

- De Gelderse Blom: een rustige en groene buurt die vanaf de jaren ‘90 van 

de vorige eeuw is gebouwd. De wijk is ruim opgezet en kent veel groen. 
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wijk 2 
West

Typering

De grote en gemêleerde wijk Veenendaal West kent de volgende buurten: 

- De Pioniersbuurt: dit is een van de oudste buurten van Veenendaal West, 

direct gelegen langs de Rondweg West. De meeste woningen dateren 

uit de jaren ‘80. Doordat de industrie in Veenendaal een forse groei 

doormaakte, zijn hier in korte tijd veel woningen gebouwd. In de buurt 

bestaan de woningen voor ongeveer de helft uit huurwoningen en de 

andere helft uit koopwoningen. 

- De Componistenbuurt: dit is een rustig groene buurt die voornamelijk 

uit laagbouw bestaat. Er zijn relatief veel koopwoningen. De woningen 

zijn gebouwd tussen 1990 en 1993. Ruim de helft van de bewoners 

is gehuwd en de gemiddelde inkomens zijn ook hoger. Midden in de 

Componistenbuurt staat een school en een appartementencomplex voor 

senioren aan een mooie waterpartij. Aan een zijde grenst de buurt aan 

het bedrijventerrein De Faktorij en De Vendel en aan de andere zijde aan 

Park Ruisseveen.

- De Dichtersbuurt: dit is een mooie groene buurt, gelegen rondom het 

park de Hondzenelleboog en grenzend aan de Slaperdijk. Station West 

ligt ook in de Dichtersbuurt waardoor de buurt aantrekkelijk is. Midden 

in deze buurt ligt het Ichthus College. In Activiteitencentrum De Eglantier 

worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd, met name oudere 

bewoners kunnen hier goed terecht. Het aanwezige woonwagenkampje is 

onderdeel van de buurt.

- De Vogelbuurt: in deze buurt is het winkelcentrum De Ellekoot gevestigd. 

Door de vele particuliere tuinen heeft de buurt een mooie groene 

uitstraling. Bewoners geven aan dat het een prettige en fijne buurt is om 

te wonen. De Westerkerk is een plek met kerkelijke activiteiten, maar ook 

Wijs met je Wijk heeft hier een plek gevonden en organiseert ook veel 

activiteiten voor bewoners. Het Park Ruisseveen is een fijne plek voor 

iedereen om in te vertoeven. Het Dierenkampje van Buitenzorg is hier een 

centrale ontmoetingsplek, evenals de tuin waarin veel vrijwilligers actief 

zijn. 

- De Schepenbuurt: dit is de eerste buurt die in West werd gerealiseerd. In 

deze buurt liggen veel woningen aan woonerven. Het vele groen draagt bij 

aan een prettig woonklimaat. Voor de kinderen zijn er veel speelplekken 

aanwezig en er zijn enkele trapveldjes waar veel gebruik van wordt 

gemaakt. 

- De buurt ligt dicht bij de oprit naar de A12. Bewoners blijven hier graag 

wonen. De wijk scoort qua leefbaarheid hoger dan gemiddeld. 
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wijk 3 
Noordoost

wijk 4 
Centrum

Typering

Dit nieuwste stuk Veenendaal – de wijk Noordoost - kent de volgende buurten:

- De Veenderij: een nieuwbouwbuurt bestaande uit diverse eilanden, waar 

nog druk gebouwd wordt. In de Veenderij is enkel laagbouw. In deze buurt 

heeft men het qua inkomen bovengemiddeld goed. De Veenderij heeft 

diverse woningen aan het water.

- Buurtstede: zo’n tien jaar geleden zijn de eerste woningen gebouwd. 

Inmiddels is de deze buurt bijna klaar. Er staan voornamelijk 

laagbouwwoningen, met een aantal appartementencomplexen. De buurt 

grenst aan natuurgebied De Groene grens. Qua faciliteiten heeft de buurt 

een winkelcentrum, een ontmoetingshuis met drie basisscholen, sporthal, 

kerk, BSO en diverse ruimtes. Er is veel speelgelegenheid in de buurt.

- Dragonder Noord: een buurt met voornamelijk laagbouwwoningen uit de 

jaren ‘70. Je ziet dat hier meer dan in de rest van de buurten senioren 

wonen. Langzamerhand komen er steeds meer jonge gezinnen en verjongt 

de buurt. De buurt heeft best veel groen en heeft het Dragonderpark met 

het Dierenkampje. Er zijn diverse faciliteiten zoals wijkcentrum Aller Erf 

met de kerk ‘De Open Hof’, sporthal en winkelcentrum Ronde Erf met 

diverse winkels. 

- Spitsbergen: een rustige wijk. Ongeveer 5 jaar geleden is er een 

nieuwbouwwijkje opgeleverd aan de Petrus Planciusstraat. Hier wonen 

veelal gezinnen en er zijn hier veel kinderen. Ook is er het woonzorgcentrum 

De Meent. De buurt heeft veel laagbouw en weinig speelgelegenheden. In 

de buurt is een sportpark met diverse sportverenigingen.

- Dragonder Oost heeft met name laagbouwwoningen en is gebouwd rond 

2000. Het is een fijne wijk om te wonen, maar een gemis is het gebrek aan 

voorzieningen. Er zijn relatief weinig bewonersinitiatieven. De buurt heeft 

veel laagbouw. In het midden van de buurt is een grote speelstrook en er 

is voldoende groen. 

- Dragonder Zuid: een buurt met veel verschillende nationaliteiten. Het 

is een buurt met veel hoogbouw. Bewoners hebben minder onderling 

contact, de anonimiteit is relatief groot. Er wonen hier meer dan 

gemiddeld mensen die leven van een uitkering. In de wijk is buurthuis De 

Driehoek een centrale plek waar veel activiteiten voor bewoners worden 

Typering

Wijk 4, midden in Veenendaal, kent de volgende buurten:

- Het winkelcentrum: Veenendaal heeft een divers winkelaanbod. De 

afgelopen jaren heeft het centrum een flinke verandering doorgemaakt. 

Nu domineren smalle, hoge panden, gekleurde gevels, mooie pleinen 

en een slingerende gracht het beeld. In de laatste tien jaar is het aantal 
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wijk 5 
Zuidwest

Typering

De wijk Zuidwest kent de volgende buurten:

- Het Franse Gat: één van de oudste buurten van Veenendaal. Er is een mix 

van huur- en koopwoningen en er zijn ook een aantal appartementen voor 

senioren. Door de grote tuinen heeft de buurt ook een groene uitstraling.  

De buurt heeft een eigen winkelstraat en -plein. Veel bewoners van het 

Franse Gat behoren tot de sociale minima, ook is de werkloosheid hier 

relatief hoog.

- Salamander: een buurt in opbouw. Door de ruime opzet van de straten 

en de grote tuinen is het een mooie groene buurt. De buurt Salamander 

bestaat uit een ouder deel dat al eerder is gebouwd en een nieuw deel dat 

net is opgeleverd. 

- Stationswijk: deze wijk werd tot voor kort ‘t Goeie Spoor en omgeving 

genoemd. De Stationswijk bestaat overwegend uit laagbouw en heeft een 

klein aantal huurwoningen. Door de grote tuinen is het een groene buurt. 

Zoals doet vermoeden ligt het NS-station in deze buurt en is het openbaar 

vervoer goed bereikbaar. De bewoners wonen hier met veel plezier, 

bewoners meer dan verdubbeld en stroomt er weer water met vissen 

door de Veenendaalse winkelstraten. 

- Achterkerkstraat: Deze buurt wordt in de volksmond ook wel Achter de 

Kerk genoemd. Het is een historische buurt aan de rand van het Centrum 

van Veenendaal. De glooiende straten met de oude structuur van wegen 

zorgen voor diversiteit en een gezellige ouderwetse sfeer. Vanwege de 

ligging tegen de markt aan heeft de buurt soms ook wel overlast van 

activiteiten van het uitgaanspubliek. 

- De kleinste buurt in het Centrum, de Vijgendam, kenmerkt zich door een 

afwissend oud en nieuw woningaanbod. Het is een rustige buurt met 

twee basisscholen, een kerk en veel huurwoningen. In deze buurt zijn 

ook redelijk wat eenpersoonshuishoudens. Vooral in de hoogbouw De 

Morgenster en De Poolster wonen veel ouderen. Bijzonder is ook ‘De PHV-

fabriek’. Hier is een stuk (industrieel) erfgoed behouden.

- Schrijverspark: In deze buurt wonen veel bewoners uit allerlei culturen. 

De bewoners in deze buurt hebben het niet breed. De buurt bestaat uit 

hoogbouw met portiek- of galerijflats van niet meer dan 5 woonlagen. 

Deze woningen zijn aantrekkelijk voor starters en bewoners met een 

kleine beurs. Tussen de hoogbouw bevinden zich groene zones met gras 

en bomen en aan de huurkant zijn ruim voldoende speelvoorzieningen. 
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wijk 6 
Zuidoost

Typering

De wijk Zuidoost kent de volgende buurten en bedrijventerreinen:

- Engelenburg: deze buurt kenmerkt zich door de hoogbouw langs de 

doorgaande wegen (Raadhuisstraat, Industrielaan, Kerkewijk) en laagbouw 

in de buurten, bijvoorbeeld ten oosten van het Boompjesgoed. De buurt 

is gebouwd in de jaren ‘60. Hier staan overwegend huurwoningen, waar 

bewoners wonen met verschillende (migratie) achtergronden. Je vindt er 

ook het wijkcentrum Panorama en het politiebureau.

- Het Ambacht: Deze kleinste buurt van Zuidoost ontleent zijn naam 

aan het gelijknamige bedrijventerrein. Het bedrijventerrein maakt 

steeds meer plaats voor nieuwe woningen. Hier vinden belangrijke 

nieuwbouwontwikkelingen plaats in het gebied rondom de Uiverstraat, 

het Pionierskwartier en het Stationskwartier. 

- Petenbos: hier staan vooral laagbouwwoningen in een groenrijke 

omgeving. Ook is er wat hoogbouw. De buurt is gebouwd in de jaren ’90 

en heeft een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande 

woningen. Petenbos heeft relatief weinig sociale huurwoningen. Veel 

bewoners wonen in Petenbos vanwege de rustige ligging en groene 

woonomgeving. Veel gezinnen hebben inmiddels volwassen kinderen en 

als woningen van eigenaar wisselen, komen er veelal nieuwe gezinnen 
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Algemeen | Veenendaal breed

- De SGP is voor het stimuleren en faciliteren van zelfbeheer in de openbare ruimte. Veel inwoners zijn zeer 

betrokken op hun directe leefomgeving en dienen de mogelijkheid te krijgen om verantwoordelijkheid te 

nemen voor een stukje van de openbare ruimte. Vanzelfsprekend doet dit niets af aan de verantwoordelijkheid 

van de gemeente om te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur, de biodiversiteit te 

vergroten en onze leefomgeving duurzaam in stand te houden. 

- We zijn voor het gericht aanwijzen van plekken waar niet gemaaid wordt in de periode november tot en met 

september. Dit verhoogt de biodiversiteit en natuurwaarde van het openbaar groen en stimuleert vlinders en 

insecten. Veel gras wordt als gazon onderhouden, terwijl het niet de functie van gazon heeft. Dat kan anders.  

- Bij het aanplanten van de openbare ruimte wordt gestuurd op biodiversiteit. Dus diversiteit in groentypes en 

plantsoorten, afgestemd op doelsoorten qua flora en fauna. We vinden dat belangrijk, omdat biodiversiteit een 

belangrijke bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. En ook zorgt voor spreiding van risico’s. Het maakt 

ons minder gevoelig voor ziektes en plagen, zoals de eikenprocessierups.

- Bij bouwontwikkelingen wordt door de gemeente in een vroeg stadium van ontwikkeling ingezet op het inbrengen 

van natuur inclusieve elementen in ontwerpen. De mogelijkheden om groene muren te creëren nemen toe en 

geven een positieve impuls aan de leefbaarheid in Veenendaal. Dat geldt ook voor multifunctionele groene 

daken. 

- Het aanbod van de bestaande groenstructuren – en dan met name bomen – vraagt meer aandacht. Zowel in 

Speerpunten per wijk 

1. Groen en leefbaarheid
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de ontwikkel- als in de ontwerpfase van bouwplannen als in de uitvoeringsfase. Toezicht vanuit de gemeente is 

cruciaal!

- Ons huidige onderhoudsniveau in de openbare ruimte is voor de SGP voldoende. We werken geleidelijk toe naar 

onderhoudsniveau B. De winkelcentra en de begraafplaats hebben onderhoudsniveau A, het hoogste niveau. 

Wel vraagt de uitvoering blijvend aandacht. De SGP constateert soms achterstallig onderhoud. Daardoor gaat 

de kwaliteit van het openbaar groen achteruit. 

- Het toepassen van meer ecologische principes in het onderhoud levert winst op. Bijvoorbeeld het blad 

terugbrengen naar de borders en plantenbakken en kale plekken direct dicht beplanten.  

- We zijn voor het stimuleren en faciliteren van vergroening en verduurzaming op bedrijventerreinen in het 

kader van vergroting van de biodiversiteit, maar ook het tegengaan van verstening. 

- Bij het groenonderhoud door de gemeente of (onder)aannemers kan volgens de SGP meer integraal gewerkt 

worden. Bij periodiek onderhoud wordt gewied (in plaats van geschoffeld), gesnoeid, geveegd, straatvuil 

verwijderd.

- Het onderhoud van de openbare ruimte vraagt veel aandacht en tijd. De SGP pleit voor weloverwogen 

keuzes bij het aanplanten van de openbare ruimte. Met de juiste keuze voor de beplanting met bijvoorbeeld 

bodembedekkers kan de uitstraling verbeteren en het onderhoud beheersbaar blijven. 

- Bij renovatie of vervanging van speeltoestellen werken we toe naar het aanleggen van natuurspeelplaatsen. 

- Bij het ontwerp van de openbare ruimte, ook bij infrastructurele projecten en rioleringsprojecten, wordt 

gestuurd op een robuuste inpassing van groen in de plannen. Hierbij wordt ook de beheersbaarheid en 

kwaliteit op langere termijn betrokken. 

- Het is essentieel dat er meer aandacht gaat naar grondverbetering en bodemkwaliteit.

- De komende jaren is er veel onderhoud aan wegen en rioleringen nodig. Een goede planning van de 

werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van het langdurig afsluiten van wegen, is 

cruciaal. Hierbij wordt integraal – Veenendaalbreed – gekeken en gedacht. 

- Communicatie over (wegen)bouwactiviteiten dient vroegtijdig plaats te vinden, om zo onnodige overlast te 

voorkomen.

- Bij renovatie en onderhoud is er speciale aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

- De SGP maakt zich grote zorgen over de alsmaar toenemende aantallen pakketbezorgers in de wijken van 

Veenendaal. Het is van belang dat er slimmer bezorgd gaat worden en er bezorgdepots komen in wijken waar 

centraal wordt bezorgd en inwoners hun pakket op kunnen halen. 

- Het aantal auto’s per woning neemt toe. De parkeermogelijkheden in met name de oudere wijken niet. Dat 

creëert overlast. En soms ook onveiligheid. Het is belangrijk dat – ook bij inbreidingslocaties – de parkeernormen 

worden gehanteerd. En dat foutief parkeren wordt aangepakt. Daarnaast is het parkeren op iets meer afstand 

soms een goede oplossing. 

- De SGP-fractie komt met een initiatiefvoorstel waarin een oplossing wordt gezocht voor de vele geparkeerde 

bedrijfswagens in de woonwijken in de avonduren en weekenden. Bij het zoeken naar een oplossing heeft de 

SGP-fractie niet alleen oog voor bewoners zonder bedrijfswagen, maar ook voor bewoners met bedrijfswagen. 

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting
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- Op veel plekken in Veenendaal ligt de stoep er slecht bij. Dat creëert gevaarlijke situatie, zeker voor minder 

validen en blinden en slechtzienden. Ook ontbreekt op sommige plekken een stoep. Zoals het laatste stukje 

Brinkersteeg naar de Cuneraweg toe. In sommige straten is één stoep voldoende. 

- Veenendaal kent heel veel verkeersborden. En eigenlijk komen er alleen maar borden bij. De SGP pleit voor een 

opschoonactie: per wijk worden alle dubbele - en vooral overbodige borden - verwijderd de komende jaren.

- De snelheid van het autoverkeer in woonerven is te hoog. Dit creëert onveilige situaties. De maximumsnelheid 

gaat naar beneden. En daaraan gekoppeld wordt ingezet op handhaving. Anders inrichten van de straat kan een 

goede impuls geven. We denken hierbij aan shared-space-principes, verspringende straatprofielen, smallere 

wegen en eenrichtingsverkeer. 

- Intercitystation Veenendaal De Klomp is belangrijk voor duizenden Veenendalers. Behoud van de intercitystatus 

is een kernprioriteit voor het gemeentebestuur.

- Openbaar vervoer verdient aan belangrijke plek in Veenendaal. Zeker ook op alle bedrijventerreinen. In de 

morgen- en middagspits is er een mogelijkheid om met Openbaar Vervoer te reizen. 

- In sommige straten zijn aparte plekken aangelegd voor het plaatsen van kliko’s. Hier worden in de praktijk vaak 

auto’s geparkeerd. Dat geeft nogal eens problemen, bijvoorbeeld in de buurt van een uitrit. Het is wenselijk 

plekken voor kliko’s verhoogd aan te leggen. 

- Veenendaal heeft behoefte aan meer intelligente verkeerslichten die reageren en anticiperen op aankomend 

verkeer. Dit kan door de doorstroming bevorderen, maar ook de veiligheid vergroten. 

3. Wonen en recreëren

- Wijken met een gemengd woningaanbod creëren naar de mening van de SGP de beste sociale cohesie in 

een wijk. Het woningaanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd op demografische ontwikkelingen. Een goed 

contingent van levensloopbestendige (senioren)woningen is verspreid over Veenendaal van belang.

- Verduurzaming van het woningbestand in Veenendaal is belangrijk de komende jaren. De gemeente stimuleert 

en faciliteert huizenbezitters en woningbouwcorporaties om stappen te zetten. 

- Sporten en bewegen in de wijk is belangrijk. Speeltuintjes die aangelegd of vervangen moeten worden, 

worden toekomstgericht ingericht met materialen die jonge en oudere kinderen en jongeren uitdagen. En ook 

volwassenen die fit en gezond willen blijven bediend. De inwoners en Sportservice Veenendaal wordt bij de 

inhoudelijke invulling betrokken.

- Veenendaal kent een aantal thematische wandelingen, gemarkeerd met zogenaamde wandelknooppunten.

- Een goede spreiding van huurwoningen over de verschillende wijken heeft de voorkeur. Aandachtspunt is 

de verpaupering die in tuinen van huurwoningen zichtbaar is. Ook zijn er nogal wat schuurtjes neergezet en 

overkappingen aangebracht. Dit doet afbreuk aan de uitstraling en sfeer in de wijk. Het is belangrijk dat de 

gemeente met de woningbouwcorporaties aan de slag gaan met dit thema. 
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4. Afval, vernieling en overlast

- Er is te veel zwerfafval op straat te vinden. Zeker in en na het weekend. Dit vraagt om aandacht. Snackbars 

en fastfoodketens worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om afval na sluitingstijd op te 

ruimen. Daarnaast worden inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd om hun directe leefomgeving schoon te 

houden.

- Veel prullenbakken zitten vol. Het vaker legen van prullenbakken kan veel zwerfafval op straat en in het 

groen voorkomen.  

- Er is helaas heel veel afval te vinden rondom flats in Veenendaal. De gemeente gaat in gesprek met de 

inwoners om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en te komen tot het zelf opruimen van gemaakte 

rommel in en om de flat. 

- Veenendaal kent sinds een jaar een gemoderniseerd hondenuitlaatbeleid. Dit beleid werpt zijn vruchten af. 

Handhaving van dit beleid is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er een zelfregulerend mechanisme 

optreedt en inwoners elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Daarnaast worden er meer omheinde 

hondenuitlaatplaatsen aangelegd verspreid over Veenendaal. 

- Uit onderzoeken – zowel die van de SGP als van de gemeente – blijkt dat het aantal meldingen van overlast, 

diefstal en vernieling relatief laag is. Vaak omdat inwoners van mening zijn dat dit weinig toevoegt. Dit 

is ongewenst. Elke melding vraagt om een serieuze behandeling en afhandeling. Inwoners worden 

voortdurend opgeroepen overlast, diefstal en vernieling te melden via de gebruikelijke kanalen. 

- Er blijkt veel schade veroorzaakt te worden door (beschonken) jongeren. De mogelijkheden tot het verhalen 

van de schade op de vernieler of zijn ouders dient onderzocht te worden.

- De SGP pleit voor wijkgerichte handhaving. Hierbij kan de top-3 aan klachten focus brengen in de handhaving. 

5. Sociale cohesie, gemeenschapszin

- Elke wijk heeft een hart/een centrale plek nodig. Een plek waar voorzieningen zijn te vinden, zoals het CJG, de 

wijkregisseurs, de wijkagent, etc. 

- Kerken worden uitgedaagd een centralere, open plek in een wijk te vervullen. 

- Beschikbaar vastgoed – zoals scholen – wordt maximaal benut voor cohesiebevorderende maatregelen. 

- De gekozen aanpak van het meer wijkgericht, integraal werken wordt voortvarend opgepakt. 
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Wijk 1

1. Groen en leefbaarheid

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting

3. Wonen en recreëren

4. Afval, vernieling en overlast

- In deze nieuwbouwwijk zoeken we naar meer variatie in het groen. Plantsoenen worden aantrekkelijker gemaakt 

voor bijen en vlinders. 

- De buurt het Franse Gat gaat op de schop. In deze transformatie wordt nadrukkelijk de component vergroening, 

ontstening, bio-diversiteit meegenomen. 

- In met name de nieuwbouwbuurten wonen veel kinderen. En wordt te hard gereden. Dit vraagt om het 

aanwijzen van straten als woonerf. En om verlaging van de maximum snelheid.

- Honderden inwoners van deze wijk zullen de komende jaren hun woning moeten verlaten vanwege sloop en 

nieuwbouw. De gemeente en Patrimonium spannen zich tot het uiterste in om deze inwoners te begeleiden, te 

informeren en duidelijkheid te scheppen over hun toekomstige woning. 

- Grote bedrijfsbussen in de wijk veroorzaken (parkeer)overlast. Het blijft een opgave om deze grotere 

bedrijfsbussen buiten de wijk te parkeren op een veilige plek.
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Wijk 2

1. Groen en leefbaarheid

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting

3. Wonen en recreëren

4. Afval, vernieling en overlast

- Een groene wijk. Dat willen we graag zo houden. Maar het groen dient wel goed onderhouden te worden. 

Daarvoor vragen we aandacht. Het veelbesproken omheinde deel van het park Hondzenelleboog, waarvan de 

bestemming onduidelijk is, wordt weer park en geen hondenuitlaatplaats. In de omgeving wordt een omheind 

losloopveldje voor honden aangelegd. 

- De verkeersveiligheid is een veelbesproken thema in deze wijk. Er zijn acties ondernomen om gevaarlijke 

kruispunten en oversteekplekken aan te pakken. Dat lijkt te werken. Aandacht blijft nodig voor dit thema in 

deze wijk. Er wordt nog steeds hard gereden, ook op plekken waar veel (jeugdige) fietsers rondfietsen. Dit 

vraagt aandacht en vooral ook een mentaliteitsverandering van fietser en automobilist. 

- Deze wijk kent veel woonerven. Dit vraagt bijpassend gedrag van de automobilist. En handhaving als er 

gevaarlijke situaties ontstaan. 

- In deze gemêleerde en wat oudere wijk is aandacht voor onderhoud en revitalisatie van de openbare ruimte 

belangrijk. Speeltuinen, openbaar groen en infrastructuur vragen aandacht. 

- Het wijkwinkelcentrum wordt aangepakt. Dat is een goede zaak. 

- De Groene Lobben in en om deze wijk blijven ook echt groen. Dit verankeren we in paraplubestemmingsplannen.

- Uit signalen blijkt dat in deze wijk de inwoners last hebben van ongedierte. Zelfs van ratten. Dit vraagt enerzijds 

aandacht van de inwoners van de wijk. Maar ook van de gemeente. 

- Teveel kliko’s staan meerdere dagen en soms wel een week aan de weg. Dat kan en moet anders.
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Wijk 3

1. Groen en leefbaarheid
- Speeltuin ‘De Pol’ vervult een belangrijke sociale functie in Veenendaal. En creëert ook ruimte in dit deel van 

Veenendaal. Behoud van dergelijke ‘longen’ in Veenendaal is ook de komende jaren belangrijk. 

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting

- Parkeren vraagt in deze wijk de aandacht. Zeker omdat er veel straten eenrichtingsstraten zijn. 

- De Prins Bernardlaan is een drukke en ook een gevaarlijke weg. Zeker bij enkele oversteekplaatsen. Op bepaalde 

plekken is hier recent al een verbetering doorgevoerd. We pleiten voor het aanpakken van de resterende 

oversteekplaatsen, met name bij de Buurtlaan West. 

- Speeltuin De Pol is een waardevolle plek in deze wijk. De speeltuin is ook in trek bij mensen van buiten Veenendaal. 

Dit creëert veel extra verkeersbewegingen. En zorgt te vaak voor parkeeroverlast voor omwonenden. Dit vraagt 

aandacht van het speeltuinbestuur en de gemeente. 

3. Wonen en recreëren
- Verduurzaming van de woningen uit de jaren ‘60 en ‘70 vraagt aandacht.

4. Afval, vernieling en overlast
- Grote bedrijfsbussen in de wijk veroorzaken (parkeer)overlast. Het blijft een opgave om deze grotere 

bedrijfsbussen buiten de wijk te parkeren op een veilige plek.
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Wijk 4

1. Groen en leefbaarheid
- De afgelopen jaren is er veel gebouwd in het centrum van Veenendaal. In veel gevallen is dit hoogbouw. Aandacht 

voor de leefbaarheid en voldoende groen en groene ruimte is hier extra belangrijk. Bij elke ontwikkeling wordt 

de component leefbaarheid nadrukkelijk meegenomen. 

- We juichen initiatieven toe om langs de Brouwersgracht plantenbakken te plaatsen en te onderhouden. 

Vanwege het vele steen en de hoogbouw is meer groen nodig. 

- Het is mooi dat de Hoofdstraat inmiddels bomen kent met een behoorlijke hoogte. Deze mogen verder 

doorgroeien. Jammer – en een gemiste kans - is dat het allemaal Iepen zijn. We hopen van harte dat deze Iepen 

niet worden aangetast door een ziekte. Variatie is van belang! 

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting

3. Wonen en recreëren

4. Afval, vernieling en overlast

- In het centrum vindt veel bevoorrading van winkels plaats. Daardoor rijden (grote) vrachtwagens door onze 

binnenstad. Vaak tussen winkelend, wandelend en fietsend publiek door. De SGP maakt zich hierover zorgen 

en zal voorstellen voorbereiden om de bevoorrading zo te plannen dat er geen winkelend publiek is. Ook kan 

bezorging door grote vrachtwagens meer centraal plaatsvinden. 

- Het hart van Veenendaal is niet geholpen met enkele grootschalige evenementen, maar met activiteiten die 

een brede doelgroep aanspreken en de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten. En zo de ondernemers, 

de horeca, maar ook culturele instellingen ten goede komen. 

- Om in het centrum meer beleving te creëren is goede samenwerking en integraal denken van belang. 

- Juist in het centrum is er veel activiteit. Dat past bij het centrum. De SGP is uiterst kritisch op geluidsoverlast door 

evenementen. Dat vraagt om passende maximale normen en handhaving. De SGP heeft hiervoor meermalen 

initiatieven ingediend die helaas geen meerderheid kregen.

- De uitgaansgelegen liggen grotendeels in het centrum. In de weekenden geeft dit veel overlast. De SGP vraagt 

blijvend aandacht voor voldoende toezicht en handhaving in het centrum. De horecadiensten van de politie 

spelen hierin een belangrijke rol. 
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Wijk 5

1. Groen en leefbaarheid
- M.u.v. delen van de Veenderij waar te weinig bomen en struiken zijn geplant, is er voldoende groen te vinden 

in deze wijk. Dit vraagt onderhoud en waar mogelijk ook voortdurend om uitbreiding. Het onderhoud van het 

groen is een grote uitdaging. We besteden veel geld aan het onderhoud van de openbare ruimte. Dit is echter 

nog niet altijd zichtbaar. Met name het straatbeeld is nogal eens rommelig met veel onkruid bij de stoepranden 

en in de plantsoenen. 

- Het is belangrijk om het onderhoud van de openbare ruimte in nieuwe wijken te evalueren. Hierbij wordt 

gekeken naar zogenaamde ‘zinloze verharding’: verharding die snel groen wordt, omdat er te weinig gelopen 

of gereden wordt. En naar ‘zinloos onderhoud’; onderhoud dat niet perse nodig is om uit te voeren, maar wat 

we doen omdat we het zo gewend zijn. 

- Met name in de Veenderij zijn de straten kaal en recht. Meer bomen kunnen zowel de leefbaarheid positief 

beïnvloeden als ook de snelheid beperken, bijvoorbeeld door een zigzagbeplanting.

- Onderhoud van bomen vraagt dringend aandacht. Flinke takken komen als dood hout naar beneden. Dit 

creëert gevaarlijke situaties.

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting

- Met name in woonerven wordt te hard gereden. Door inwoners ervaren onveiligheid wordt serieus genomen 

en met de inwoners wordt gezocht naar snelheidsverlagende maatregelen. 

- Veenendaal Oost kent (straks) twee ontsluitingen op de Rondweg Oost; een ter hoogte van de Prins Clauslaan 

en een ter hoogte van het bezinepompstation. Hiermee is Groenpoort straks goed ontsloten. Maar geldt dit ook 

voor De Veenderij en Buurtstede? We zien op dit moment al grote opstoppingen in de spits. Het is belangrijk 

dat de gemeente bij de Provincie Utrecht blijft pleiten voor een extra ontsluiting. Daarnaast zou in overleg met 

Ede een ontsluiting richting Ede-Frankeneng via de Dragonderweg overwogen moeten worden.

- Een extra school in Groenpoort met 550 leerlingen, zoals in juni 2021 is besloten door alle partijen met 

uitzondering van de SGP, blijkt niet alleen een hele kostbare investering maar ook een bijna onmogelijk 

inpasbare operatie met veel negatieve effecten op de verkeersstromen. De SGP is er alles aan gelegen herhaling 

van de situatie in Buurtstede te voorkomen. 

- Verbreding van de Rondweg Oost is hard nodig. Om te voorkomen dat dit een bijna-snelweg wordt, is het van 

belang dat de snelheid naar beneden wordt bijgesteld. 

- Veenendaal Oost wordt aangesloten op een OV-netwerk, zodat de NS-stations goed bereikbaar worden. 

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting
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3. Wonen en recreëren

4. Afval, vernieling en overlast

- Veenendaal Oost is tijdens spitsuren moeilijk bereikbaar en vooral moeilijk te verlaten. Dit heeft voor een 

groot deel te maken met de schooltijden. De SGP pleit voor scholen voor wijkbewoners. Dit komt de 

verkeersbewegingen ten goede. Ook roepen we de scholen in Veenendaal Oost op om de differentiëren in de 

begin- en eindtijdstippen. 

- Uit onderzoek blijkt dat inwoners uit de wijken Gelderse Blom tevredener zijn over de veiligheid op straat dan 

inwoners van Veenendaal Oost. We herkennen dit uit signalen. De goede ervaringen – zoals het ‘opknippen’ van 

straten – vraagt om toepassing in Veenendaal Oost. 

- Door de groei van Veenendaal Oost neemt ook de drukte op de wegen van en naar deze nieuwe wijk toe. 

Belangrijke routes zijn de Grebbeweg, Gelders Benedeneind en de Dragonderweg. De verlichting op deze 

wegen is onvoldoende of zelfs afwezig. 

- Bij het “kruispunt” Buurtlaan West-Bernhardlaan-Blauwgras wordt in overleg met de inwoners een renovatie 

gepland, waardoor oversteken van Buurtlaan West naar Blauwgras en omgekeerd overzichtelijker wordt en 

daarmee veiliger.

- De verkeersdrukte op de Grote Beer neemt toe. En daarmee ook de geluidsoverlast. Niet voor niets wordt de 

bestaande geluidswal tussen de Lange Dreef en Hofstede met een meter verhoogd. Het gedeelte tussen de 

Stationsstraat en de Lange Dreef kent echter helemaal geen geluidswal. Dit vraagt om aandacht in de vorm van 

- Veenendaal Oost is aangesloten op een collectief warmte- en koudenet. Dit wordt de komende jaren ook 

in Groenpoort toegepast. De SGP blijft aandacht vragen voor synchronisatie van DEVO en de voorziening 

in Groenpoort. Daarnaast blijft verbreding nodig richting Dragonder Oost en het Zuiderkruis. Aanwezige 

technieken kunnen ook worden gebruikt voor verduurzaming aan de westelijke kant van de Rondweg Oost. 

- De SGP is voor het voortvarend verder aanleggen van de Groene Grens als een groene long tussen Veenendaal 

en Ede. Waarbij ook aandacht is voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de Groene Grens. 

- Voor voldoende trapveldjes voor de oudere jeugd bij de overgangen tussen diverse wijkdelen.

- In deze wijk met relatief veel zonnepanelen ziet de SGP een taak voor de gemeente de aanleg van opslag d.m.v. 

batterijen te stimuleren om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

- Bij pompstations langs de Rondweg Oost is veel afval te vinden. De exploitanten worden gewezen op en 

gehouden aan hun verantwoordelijkheid. 

5. Sociale cohesie, gemeenschapszin
- Vooral in nieuwbouwwijken als Dragonder-Oost en Veenderij is het goed om verantwoorde wijkactiviteiten en 

initiatieven te stimuleren met hulp van Veens Welzijn om zo meer cohesie tussen de bewoners te bevorderen. 
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Wijk 6

1. Groen en leefbaarheid

2. Verkeer en verkeersveiligheid, OV en ontsluiting

3. Wonen en recreëren

4. Afval, vernieling en overlast

- In deze wijk maken inwoners zich zorgen over het niveau van het groen. Genoemd worden de vele kale plekken 

in het openbaar groen. Dit vraagt om een hersteloperatie. En een check op zogenaamd ‘zinloze’ verharding. 

- Het stadspark kan veel mooier. De SGP wil met name het grote grasveld transformeren naar een park met veel 

meer beplanting. Evenementen worden op het evenemententerrein gehouden en niet meer op het grasveld. 

- In deze wijk liggen verschillende bedrijventerreinen met heel veel vierkante meter plat dak. We stimuleren 

het aanleggen van groene daken, in combinatie met zonnepanelen. Eenvoudige groene gevels, voorzien van 

klimplanten, kunnen ook veel toevoegen in deze gebieden. 

- Er zijn steeds meer bedrijven met laadpalen voor elektrische auto’s. Deze laadpalen kunnen ‘s avonds en ‘s 

nachts goed gebruikt worden door inwoners uit de directe omgeving. 

- De doorstroming op de Rondweg Oost is ook voor deze wijk een uiterst belangrijk thema. De ontsluiting en 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is een belangrijke prioriteit. 

- Er zijn plannen om in deze wijk een nieuw NS-station te bouwen: Veenendaal-Zuid. De SGP-fractie juicht dit toe. 

- De prachtige Vlinderrotonde levert gevaarlijke situaties op voor fietsers. Waarschuwingslichten, zoals we ze 

ook in Veenendaal West kennen, zijn ook hier nodig.

- De mogelijkheden om op het water te recreëren worden meer benut. 

- Het Stadspark 2.0 is daadwerkelijk een plek om te recreëren. 

- Bewoners in deze wijk vragen om meer speelgelegenheden voor kinderen en jongeren. 

- De parkeerplaats in het Stadspark is een bron van ergernis. Deze wordt in de toekomstige plannen anders 

ingevuld of geschrapt. En tot die tijd afgesloten voor auto’s. 

- Rondom de surfvijver wordt verlichting aangebracht. 

- Overlast door lachgas en drugs rond de flats in deze wijk wordt krachtig tegengegaan. in de toekomstige 

plannen anders ingevuld of geschrapt. En tot die tijd afgesloten voor auto’s. 

- Rondom de surfvijver wordt verlichting aangebracht. 

- Overlast door lachgas en drugs rond de flats in deze wijk wordt krachtig tegengegaan. 
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Onze kandidaten

#01  D.D. (Dick) Both

#03  T.J. (Theo) van Iperen

#05  J.W. (Jelle) Hooijer

#02  C.M. (Marco) Verloop

#04  J. (Jan) Snoei

#06  J.M. (Marco) van Eckeveld
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11.  J.P. (Jan) Teeuw
12.  J.W. (Werner) Dankers
13.  C.J. (Carel) van de Brink
14.  J. (Johan) Verkuijl
15.  J. (Jan) van Klinken
16.  T.W.C. (Twan) Rebel
17.  J.A.C. (Hans) Breas
18.  W. (Wilco) Kesteloo
19.  W. (Wim) de Vries
20.  J.N. (Johan) Mouthaan

#07  D.A. (David) Geurtsen

#09  M.C. (Marc) de Jager

#08  D.A. (Dirk) de Baat

#10  A. (Arwin) Kok

21.  T.M.N. (Tom) Kleiberg
22.  J.A. (Bert) Don
23.  A. (Bram) Geurtsen
24.  D. (Dick) van Wijngaarden
25.  A. (André) Bogert
26.  P. (Peter) Schalk
27.  J. (Jos) van de Merwe
28.  E. (Evertjan) Smits
29.  R. (Roelof) Bisschop
30.  D. (Dave) Scheele
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