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VOORWOORD 

 

Aan de inwoners van de gemeente Zeist, 

 

Op DV dinsdag 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als 

inwoner van Zeist kunt U gebruik maken van Uw recht om te stemmen op een 

vertegenwoordiger van een politieke partij en zo een medeburger te kiezen, die 

U vertegenwoordigt in onze gemeenteraad. Dat is een bewijs van Uw 

burgerschap, met zijn allen vormen wij de Zeister samenleving. 

 

Er is daarbij een ruime keuzemogelijkheid tussen politieke partijen. 

ChristenUnie/SGP wil daarbij een heel duidelijk eigen geluid laten horen. De 

ChristenUnie/SGP laat zich bij haar politiek handelen leiden door de boodschap 

van de Bijbel. Wij willen door onze politieke keuzes de richtlijnen vanuit de Bijbel 

zichtbaar maken. Het Evangelie vraagt nadrukkelijk om betrokkenheid, zowel van 

de medemens als van de samenleving als geheel.  

 

Aan de belangen van burgers, zowel individueel als groep, zal recht dienen te 

worden gedaan. De gemeentelijke zal daarbij de noodzakelijke voorwaarden 

dienen te scheppen, de gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de 

samenleving, heeft een luisterende, reagerende en uitvoerende functie. Veel 

willen we bereiken, veel is in de afgelopen raadsperiode al tot stand gebracht. Er 

hebben brede maatschappelijke en ook principiële afweging van belangen 

plaatsgevonden. Ook de komende raadsperiode zal dat gaan gebeuren. Heel 

belangrijk is in dit verband het met elkaar communiceren, luisteren wat zich in de 

samenleving afspeelt, binnen en buiten onze eigen en andere politieke en 

maatschappelijke groeperingen en hoe daarop in te spelen. Er is in onze 

samenleving een grote hoeveelheid ‘menselijk kapitaal ‘ die de basis vormt van 

het functioneren van diezelfde samenleving.  

 

Vanuit deze betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunt u een keuze maken: 

steun de ChristenUnie/SGP!  

 

 

Rien Keizer      Cees de Wit 

Voorzitter ChristenUnie Zeist    Voorzitter SGP Zeist 
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DIENSTBARE OVERHEID 

De bestuursperiode van 2010 tot 2014 kenmerkt zich door allerlei taken die zijn 

gedecentraliseerd (overgedragen van het Rijk naar de gemeenten), bijvoorbeeld 

op het gebied van werk, bijstand, inburgering, zorg en welzijn. Hier zijn wij 

voorstander van, immers de gemeente staat het dichtst bij de burger. De 

gemeente wordt steeds meer gezien als de overheid waar het beleid begint. Een 

overheid die zelfstandig taken uitvoert. De ‘eerste overheid’, wordt het ook wel 

genoemd.  

 

Zeist staat voor de uitdaging deze versterkte positie om te zetten in resultaat. 

Dat vraagt om visie en bestuurskracht, om een betrouwbare en daadkrachtige 

overheid. Zeker nu duidelijk is geworden dat Zeist miljoenen moet gaan 

bezuinigen vanwege lagere uitkeringen van het Rijk. Voor allerlei leuke extraatjes 

zal de komende jaren geen ruimte zijn, wel voor 

overwogen en daadkrachtig beleid. 

 

De gemeente is ook een dienstbare overheid en 

bondgenoot van de samenleving. Dat betekent niet 

mensen plat knuffelen of betuttelen. Dat betekent 

wel zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de 

samenleving laten of daar terugleggen. Het betekent op zijn minst 

verantwoordelijkheden delen met partners in de samenleving. De gemeente 

ondersteunt daarbij, faciliteert en stelt grenzen waar nodig. Op deze manier 

draagt de overheid bij aan een bloeiende samenleving.  

 

Een dienstbare overheid vraagt om dienstbare raadsleden, wethouders, 

burgemeester en ambtenaren. De ChristenUnie/SGP wil een gemeentelijke 

organisatie die dienstbaar is aan de samenleving en zoveel mogelijk via één loket 

open, transparant, service- en klantgericht handelt. De ChristenUnie/SGP staat 

dicht bij de burger en zet daarom buurten, wijken en kernen centraal. 

ChristenUnie/SGP politici willen betrouwbaar zijn en open en transparant hun 

afwegingen maken. 

Dienstbaarheid is niet soft en is ook niet alleen maar dienstbaarheid aan 

inwoners (niet alleen maar ‘u vraagt, wij draaien’). Het is ook dienstbaarheid aan 

het algemeen belang en aan de publieke gerechtigheid. Daarin heeft de overheid 

ook een duidelijke eigen verantwoordelijkheid. 
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Personeelsbeleid 

De gemeente voert een verantwoord en betrokken personeelsbeleid. Bij de 

vervulling van vacatures dient het principe ‘de juiste kandidaat op de juiste 

plaats’ uitgangspunt te zijn. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de aanstelling 

van personeel uit minderheidsgroepen en gehandicapten. 

Ook dient rekening gehouden te worden met gewetensbezwaren, wanneer er 

werkzaamheden moeten worden verricht die ingaan tegen de Bijbelse normen 

en geboden. Verder moet er een gedragscode opgesteld worden voor 

ambtenaren en bestuurders op het gebied van integriteit, taalgebruik en 

omgangsvormen. Zondagsarbeid moet worden beperkt tot het hoogst 

noodzakelijke. 

Een ambtenaar van de burgerlijke stand heeft op grond van gewetensbezwaren 

het recht om aan te geven dat hij/zij een huwelijk van mensen van gelijk geslacht 

niet wil voltrekken. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� De overheid – als dienaresse van God - de zondagsrust dient te houden 

� Er geen sprake kan zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, 

drankketen en (illegale) prostitutie 

� De interactie met de inwoners van de gemeente Zeist verder uitgebouwd 

dient te worden 

� Er een goede relatie ontstaat met inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen 

� Het wijkgericht werken verder gestimuleerd dient te worden 

� De gemeente een dienstverlenend bedrijf is: klantgerichtheid, efficiëntie 

en doelmatig werken tegen een redelijke kostprijs zijn daarbij 

uitgangspunt. 

Veiligheid 

De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en 

veiligheid, maar ook inwoners, zowel individueel en als collectief, hebben hierin 
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een rol. Overheid en inwoners werken samen aan een veilige en leefbare 

samenleving, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden.  

De ChristenUnie/SGP wil in de komende jaren bereiken dat de inwoners van Zeist 

zich veiliger gaan voelen. De leefomgeving dient veiliger te worden en de 

criminaliteit moet omlaag gebracht worden. 

De gemeentelijke overheid kan dit echter niet alleen, de inwoners van Zeist 

moeten daarbij actief betrokken worden. Zij zijn de oren en de ogen van de 

politie. Inwoners van Zeist hebben respect voor hun medeburgers, andermans 

eigendommen en hun leefomgeving. Overlastgevend en crimineel gedrag 

moeten worden gemeld bij de politie.  

De aanpak van probleemjongeren dient krachtig te zijn. Hard als het moet, zacht 

als het kan. 

Ook het voorkomen van normoverschrijdend gedrag is 

belangrijk. Handhaving en preventie dienen in evenwicht te 

zijn. Daarbij dienen organisaties als het welzijnswerk, de 

jeugdzorg, het onderwijs en de gezondheidszorg betrokken 

te zijn. De samenwerking dient wel concreet resultaat op te 

leveren. De gemeente kan hierin een actieve en 

regisserende rol vervullen. Integrale aanpak van het 

veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� Veiligheid een hoge prioriteit bij het gemeentelijk beleid te hebben  

� Cameratoezicht toegepast moet worden in de openbare ruimte als het 

bijdraagt aan de veiligheid 

� Politie en brandweer voeren gezamenlijke controles uit op het gebied 

van preventie 

� Godslasterlijke en kwetsende reclame- en kunstuitingen moeten worden 

geweerd 

� Probleemjongeren krachtig dienen te worden aangepakt 
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� Samenwerking met het veiligheidshuis van justitie in Amersfoort nodig is 

om criminaliteit van jongeren, weekendgeweld, hennepteelt en huiselijk 

geweld aan te pakken 

� De voorlichting over de gevaren van loverboys vergroot dient te worden 

� De toezicht van de politie in het uitgaansgebied gehandhaafd dient te 

blijven en uitgebreid te worden naar routes waar veelvuldig vernielingen 

plaatsvinden. 

� De jeugdbrandweer blijvend gestimuleerd dient te worden om de 

uitstroom van vrijwilligers op te kunnen vangen. De slogan ‘wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst’ geldt immers ook voor de plaatselijke 

brandweer. 

Financiën 

In onze samenleving lijkt het vaak alsof alles draait om geld. Hoewel de begroting 

van Zeist vol cijfers staat, gaat het uiteindelijk niet 

om die cijfers, maar om het verhaal achter die 

cijfers. Het gaat ons om beleid. Beleid is keuzes 

maken waaraan het geld wordt uitgegeven. De 

ChristenUnie/SGP vindt dat de raad van Zeist het 

college moet controleren op rechtmatigheid en 

doelmatigheid van de besteding van de middelen. 

De ChristenUnie/SGP is er voorstander van dat de 

gemeente in het openbaar verantwoording aflegt 

over de bestedingen van publieke middelen. De gemeente dient op een 

duidelijke en begrijpelijke wijze duidelijk te maken waaraan ze haar geld uitgeeft 

en hoe deze bijdraagt aan de bloei van de gemeente Zeist. 

 

De ChristenUnie/SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na. 

Dit betekent dat de gemeente dient te zorgen voor een evenwicht tussen 

inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm. Een 

meerjarenraming is noodzakelijk om op middellange termijn een goed zicht te 

hebben op de financiële situatie van de gemeente. Het opbouwen en bewaken 

van een goede reservepositie en aanvaardbare buffers voor risico’s.  Zeist staat 
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aan de vooravond van grote bezuinigingen door de Rijksoverheid. Hier dient de 

gemeente op een verantwoorde manier op in te spelen. 

 

De OZB is de belangrijkste belasting die de gemeente mag heffen. De 

ChristenUnie/SGP vindt dat bij de vaststelling van de OZB-tarieven zorgvuldig 

gekeken dient te worden naar de financiële positie van de gemeente en dat ze 

niet naar believen gebruikt mag worden om tekorten in de begroting te dekken. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat het gemeentebestuur zich terughoudend moet 

opstellen waar het gaat om het verhogen van de lastendruk voor de inwoners. 

Efficiëntieverbetering moet een voortdurend proces zijn, onder andere om de 

lokale lastendruk binnen de perken te houden. 

Kwijtschelding van verschuldigde belasting(en) en heffingen in individuele 

gevallen moet bereikbaar blijven voor de doelgroep. Het gemeentebestuur 

maakt duidelijk op welke wijze een verzoek tot kwijtschelding kan worden 

ingediend. Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel van de strijd 

tegen sociaal isolement en armoede. Het College van B&W moet zich inspannen 

om het kwijtscheldingsbeleid bekend te laten zijn bij de groepen waar het voor 

bedoeld is. 

 

De gemeente dient oog te hebben voor het maatschappelijk effect van het 

bestede geld. Overtollige financiële middelen worden ingezet voor geschikte en 

noodzakelijke maatschappelijke investeringen of moeten worden teruggegeven 

aan de burger. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de gemeente een solide financieel beleid dient te voeren 

� bezuinigingen naar draagkracht verdeeld moeten worden 
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DUURZAME LEEFOMGEVING 

Een centraal begrip bij de ChristenUnie/SGP is verantwoordelijkheid. 

Verantwoordelijkheid voor mensen en de inrichting van de samenleving, maar 

ook verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Dat is christelijk-sociaal. 

De ChristenUnie/SGP hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. 

Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame 

manier omgaan met de schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als 

natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied van afval, mobiliteit en 

bebouwing. 

 

Wij zijn beheerders van Gods schepping en dienen daar zorgvuldig mee om te 

gaan. Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees of zelfs op wereldniveau 

gemaakt wordt, heeft de gemeente een belangrijke taak daarin te vervullen. Dit 

allereerst via haar voorbeeldfunctie: de gemeente Zeist dient haar gebouwen 

energiezuinig maken, groene stroom en gas in te kopen en in de kantine 

duurzaam geproduceerde producten aan te bieden. Bij de eventuele nieuwbouw 

van het gemeentehuis dienen klimaatafwegingen een rol te spelen. Daarnaast 

kan de gemeente lokale klimaatinitiatieven ondersteunen. Op langere termijn 

dient de gemeente klimaatneutraal te 

zijn. 

 

Ruimtelijke Ordening/  wonen  

De gemeente Zeist zal duidelijke keuzes 

moeten maken met betrekking tot, 

gezien de ruimtelijke beperkingen en 

capaciteitsproblemen en de plaats die 

Zeist inneemt binnen de Utrechtse Lustwarande. Zeist is een dorp in het groen, 

dit betekent dat bouwplannen vooral binnen de huidige bebouwing plaats kan 

vinden. De balans tussen groen (natuur) en rood (huizen) moet wel gehandhaafd 

blijven of verstevigd worden ten gunste van het groen. Er bestaat een grote 

vraag naar betaalbare woonruimte in Zeist en wij verwachten dat deze vraag de 

komende jaren blijft toenemen. Uitbreiding van het aantal woningen is daarom 

noodzakelijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van het dorpse karakter van 

Zeist en bij nieuwbouw moet daarom altijd getoetst worden of het past in de 

omgeving. Bij ontwikkelplannen moet er rekening gehouden worden met het feit 

dat auto’s zoveel mogelijk van het straatbeeld verdwijnen. De mening van de 

inwoners moet een belangrijke spelen in deze ontwikkelplannen. 
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De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de balans tussen natuur en huizen verstevigd dient te worden ten gunste 

van natuur 

� nieuwbouw binnen de huidige bebouwing plaats dient te vinden 

� auto’s uit het zicht van de openbare ruimte onttrokken moeten worden 

 

Woningaanbod en doorstroming  

De gemeente is verantwoordelijk voor een gedifferentieerd en 

vraaggeoriënteerd woningaanbod voor alle categorieën van de bevolking. 

Hierdoor ontstaat er niet alleen een evenwichtige bevolkingsintegratie, maar 

komt er ook doorstroming op gang. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan 

woningbouw voor alleenstaanden, jonge en/of grote gezinnen, minder 

draagkrachtigen en ouderen. Dit geldt ook met name voor starters. Huurders 

kunnen hierdoor doorstromen naar betaalbare koopwoningen. Daarnaast 

kunnen betaalbare koopwoningen beschikbaar komen vanwege doorstroming 

van woningeigenaren naar duurdere koopwoningen. Levensloopbestendige 

wijken en het groepswonen van ouderen vormen hierbij mede een element. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� er veel meer woningen beschikbaar dienen te komen voor starters en 

senioren om hierdoor doorstroming op gang te brengen 

� in samenspraak met woningbouwverenigingen gekeken moet worden of 

scheefgroei aangepakt kan worden 

� het creëren van levensloopbestendige wijken verder uitgebouwd moet 

worden 

� langdurig leegstaande kantoren eventueel omgevormd moeten worden 

tot woningen  

 

Stedelijke vernieuwing 

Monumentale gebouwen, het groene karakter van de gemeente Zeist wordt zo 

veel mogelijk ontzien binnen het proces van stedelijke vernieuwing. Een betere 

benutting van het stedelijke binnengebied is een mogelijkheid om 

inbreidingslocaties te creëren. Gestapelde woningbouw dan wel andere bouw 

binnen het centrum moet mogelijk zijn mits passend in de omgeving. Hoogbouw 

is daarbij geen oplossing voor de woningnood in het centrumgebied van Zeist. 

Deze toets zal per individueel geval moeten plaatsvinden. 
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De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de stedelijke vernieuwing binnen Zeist niet mag leiden tot hoogbouw 

� uitbreiding van het centrum moet passen in de omgeving 

 

Openbare ruimte 

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing, maar 

ook door de openbare ruimte. De openbare ruimte is meer dan restruimte naast 

de bebouwing. Een waardevolle en kwalitatief hoge inrichting van de publieke 

ruimte moet bij ontwikkeling door corporaties en projectontwikkelaars dan ook 

gewaarborgd worden. Pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en 

oppervlaktewater zijn de ‘longen’ van Zeist en vervullen een dragen in een 

belangrijke mate bij aan het welbevinden in Zeist. Bijzondere aandacht hierbij 

verdienen locaties als de tweede Dorpsstraat, de Clomp, Kerckenbosch en het 

winkelcentrum van Zeist. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de kwaliteit van de leefomgeving meer moet gaan bijdragen aan het 

welbevinden van de Zeistenaren 

� bij nieuwbouw als in de Clomp, Kerckenbosch en in het centrum grote 

aandacht aan de inrichting van openbare ruimte besteed dient te 

worden 

 

Natuur, milieu en klimaat 

Wij hebben de schepping van onze Schepper ontvangen om deze op een juiste 

wijze te bebouwen en te bewaren. Dat mag niet op de korte termijn gericht zijn. 

Volgende generaties moeten de vruchten plukken van de door ons ingezette 

acties..  

Vanuit het christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en 

onze naaste als onszelf, moeten wij activiteiten gericht op milieu, natuurbeheer 

en klimaat ontplooien. 

Met onze naaste wordt niet alleen diegene die wij direct kennen bedoeld. Ook 

mensen die elders leven (en vaak minder bedeeld zijn dan wij) moeten kunnen 

profiteren van de gevolgen van ons handelen. Een goede verhouding tussen 

consumptie en milieu is daarbij essentieel. 

Dit betekent dat ook in financieel mindere tijden een daadkrachtig milieubeleid 

belangrijk moet blijven. 
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De ChristenUnie/SGP staat volledig achter de doelen zoals die zijn verwoord in 

het klimaatakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk 

(Ministerie van VROM) hebben gesloten. 

 

Ook de gemeente Zeist zal zich hiervoor moeten inzetten, dit door gebruik van 

groene stroom, elektrische vervoersmiddelen 

enzovoort. Het gebruik van de fiets door het 

gemeentepersoneel dient blijvend gestimuleerd te 

worden. 

 

Zwerfafval is nog steeds één van de meest genoemde 

ergernissen onder de bevolking, ook in Zeist. De 

gemeente moet zoveel mogelijk maatregelen nemen om zwerfafval te 

voorkomen. Blijvende aandacht hieromtrent is van groot belang. Handhavend 

optreden is noodzakelijk.  

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� acties op touw gezet moeten worden, eventueel in samenwerking met 

scholen, om zwerfafval tegen te gaan 

� in 2020 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30% ten 

opzichte van 1990 bereikt moet zijn  

� een energiebesparingpercentages van 2% per jaar behaald dient te 

worden 

� duurzame energie een aandeel van 20% in het totale verbruik in 2020 

dient te hebben 

 

Buitengebied 

De gemeente Zeist heeft een prachtig buitengebied waar ze trots op mag zijn en 

waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Aantasting van dit buitengebied 

dienen we zoveel mogelijk te voorkomen worden en daar waar mogelijk verder 

versterkt worden. Eventuele kleinschalige bebouwing in het buitengebied mag 

nooit tot permanente verstoring van de ecologie leiden. De ChristenUnie/SGP is 

dan ook tegenstander van het vestigen van nieuwe bedrijven of sterke 

uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitengebied. 
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Mobiliteit 

Het verkeersbeleid ligt vast in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 

(GVVP). Er zijn een duidelijk aantal knelpunten, die in de komende raadsperiode 

om een oplossing vragen,  zoals het groeiend verkeersaanbod, de bereikbaarheid 

van de gemeente Zeist, veiligheid en leefbaarheid. Bijzondere aandacht gaat uit 

naar de reconstructie van spoorwegkruisingen zoals in Den Dolder en bij station 

Driebergen-Zeist. Deze knelpunten moeten met 

voorrang worden aangepakt.  

Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk 

bevorderd worden. Alle wijken en buurtschappen in 

Zeist dienen per openbaar vervoer goed bereikbaar te 

zijn. De gemeente heeft de taak om het openbaar 

vervoer blijvend te stimuleren, ook richting Zeister 

bedrijven.  

Wat betreft de parkeermogelijkheden in Zeist is het 

van belang dat deze goed bereikbaar zijn. Tevens verdient betaling achteraf op 

basis van de reële parkeertijd de voorkeur. 

 

Het fietsverkeer binnen Zeist dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. Dit 

impliceert de goede bereikbaarheid van alle wijken en onderdelen daarvan (een 

fijnmazig fietsroutenetwerk), goede en voldoende fietsenstallingen, veilige 

fietsroutes naar scholen en het stimuleren van verkeersonderricht binnen de 

scholen. De gemeente dient het wegbrengen op de fiets naar school te 

bevorderen. Een veilige en snelle bereikbaarheid van het centrum en de 

openbare gebouwen (bibliotheek, muziekschool, gemeentehuis) voor fietsers is 

van essentieel belang voor het terugdringen van autoverkeer naar het centrum. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� alle wijken en buurtschappen per openbaar vervoer goed bereikbaar 

dienen te zijn 

� fietsverkeer binnen Zeist bevorderd dient te worden 

� knelpunten als de spoorwegovergangen bij Den Dolder en station 

Driebergen-Zeist met voortvarendheid aangepakt moeten worden 

 

Economie 

Werk is een belangrijk middel om de gaven die God de mens gegeven heeft te 

ontplooien. Werken draagt bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, 
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zorgt voor sociale contacten en is het een goed middel om een inkomen te 

verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en die 

van anderen.  

Er moet balans zijn tussen werken, zorgen en rusten. Tendensen naar een 24-

uurs economie moeten tegengegaan worden. De ChristenUnie/SGP is daarom 

tegen een uitbreiding van het huidige aantal van vier koopzondagen.  

 

De gemeente dient, zover als in haar mogelijkheden ligt, een gezond 

ondernemersklimaat te creëren zodat het bedrijfsleven zich kan ontwikkelen.  Dit 

betekent een sterk en goed bereikbaar winkelhart met goed ontwikkelde 

winkelcentra in de wijken. De vernieuwing van het centrumgebied is noodzakelijk 

om Zeist weer aantrekkelijk te maken voor de regio. De ChristenUnie/SGP is van 

mening dat dit bereikt wordt door een gedifferentieerd en ‘eigen’ gezicht van 

Zeist met veel zelfstandige ondernemers. Het aantrekken van bekende 

grootwinkelbedrijven mag nooit een doel op zich worden. 

 

Gezien de economische situatie heeft de gemeente een voorbeeldfunctie bij het 

openstellen van werkervarings- en stageplaatsen voor schoolgaanden, 

schoolverlaters, minderheden, gehandicapten en werkzoekenden. Ook het 

bedrijfsleven dient daarbij te worden betrokken. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� het centrum van Zeist door een variëteit aan zelfstandige ondernemers 

aantrekkelijk gemaakt dient te worden en een eigen, uniek gezicht dient 

te krijgen 

� er geen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen plaats dient te 

vinden 

� gemeente en bedrijfsleven zorg dient te dragen voor voldoende 

werkervarings- en stageplekken 
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BLOEIENDE SAMENLEVING 

Juist in deze economisch moeilijke tijden wil de ChristenUnie/SGP als christelijke 

partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en onze 

gemeente. Dat doen wij uit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze 

samenleving en uit onze christelijke overtuiging. 

 

Door de toenemende pluriformiteit en het uit elkaar groeien van 

bevolkingsgroepen staat de sociale samenhang onder druk. De toename van het 

aantal eenpersoonshuishoudens en meer eenzaamheid vragen om onze 

aandacht. Het in gang gezette proces van individualisering heeft de noodzakelijke 

sociale cohesie in een samenleving onder druk gezet. Voeg daarbij 

ontwikkelingen zoals tolerantievermindering, afname van sociale 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid, dan is duidelijk waaraan de gemeente 

Zeist de komende jaren aandacht moet besteden. 

Bewogenheid is een belangrijke drijfveer om als gemeente te investeren in de 

Zeister samenleving. De Bijbel geeft praktische invulling aan die bewogenheid. 

Omzien naar onze naaste blijft echter een belangrijk speerpunt als het gaat om 

het samenleven in de gemeente Zeist  

 

We willen als ChristenUnie/SGP geen inbreuk maken op het persoonlijk leven van 

de burger. Wij vinden het wel belangrijk dat verschillende groepen met elkaar in 

gesprek komen.  

 

De ChristenUnie/SGP constateert dat de meeste inwoners van Zeist gelukkig 

goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’ vorm te geven. Wij willen er vooral zijn 

voor die inwoners die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid moet er op 

gericht zijn op zoek te gaan naar kwetsbare medeburgers. 

 

Jeugd- en jongerenbeleid 

Onder het motto ´Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!´ heeft het 

gemeentebestuur, naast ouders en opvoeders, een rol 

te vervullen voor alle jeugd, ook voor de rondhangende 

en zich vervelende jeugd. De oprichting van de 

jeugdbrandweer is een uitstekend voorbeeld van 

jongerenbeleid en dient daarom actief gepromoot te 

worden. 

Aan ouders moeten cursussen worden aangeboden die 
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hen kunnen helpen bij het opvoeden van kinderen. 

De gemeente dient de gevaren van loverboys meer onder de aandacht te 

brengen bij jongeren en ouders. De inzet van buurtvaders in wijken waar veel 

jongerenoverlast woont, wordt van harte ondersteund. 

Er dient grote aandacht te zijn voor preventie tegen jeugdcriminaliteit en 

overlast door jongeren. Bij overlast dient er direct opgetreden te worden. Hierbij 

is een lik-op-stuk beleid (het zogenaamde weekendarrangement) een goede 

basis om uitwassen aan te pakken. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de gemeente mogelijkheden moet faciliteren waar jongeren elkaar 

kunnen ontmoeten en sportprogramma’s voor jongeren blijvend moet 

stimuleren 

� een adequaat lik-op-stuk beleid gevoerd moet worden ten opzichte van 

jeugdcriminaliteit 

� overlast door jongeren projectmatig moet worden aangepakt  

 

Onderwijsachterstanden en integratie 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is van groot belang. Om 

onderwijsachterstanden te voorkomen en integratie te bevorderen moet deze 

gestimuleerd en uitgebreid worden, waarbij er oog is voor de rol van 

schakelklassen (voor kinderen met een grote achterstand wat betreft de 

Nederlandse taal). 

De gemeente dient financieel bij te blijven dragen aan 

schoolbegeleidingsdiensten, dit geldt ook voor landelijke diensten die passen bij 

de identiteit van de school. 

De komst van de brede school kan bijdragen aan het bestrijden van 

achterstanden en het bevorderen van sociale vaardigheden. Het bevorderen van 

volwasseneneducatie dient gestimuleerd te worden aangezien het arbeids- en 

sociale integratie kan bevorderen. 

Ook de bestrijding van analfabetisme blijft een aandachtspunt. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de gemeente actief bemiddelt in het contact met consultatiebureaus, 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
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Jeugd(gezondheids)zorg 

Door de jaarlijks gepresenteerde ‘Jeugdmonitor’ wordt onder meer inzicht 

verkregen in het gebruik van genot- of verslavingsmiddelen door jongeren. De 

convenanten hieromtrent die de gemeente met horeca en scholen heeft 

afgesloten moeten worden gecontinueerd. Controle op het al dan niet 

rechtmatig gebruik van bovengenoemde middelen dient te blijven plaatsvinden 

en, waar nodig, te worden geïntensiveerd. 

Peuterspeelzalen bieden de mogelijkheid peuters te laten spelen met 

leeftijdgenootjes. Tevens kunnen de peuterspeelzalen een rol vervullen bij het 

vroegtijdig signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden 

(bijvoorbeeld door logopedie). 

De realisatie en instandhouding van de peuterspeelzalen moeten aan het 

particuliere initiatief worden overgelaten. 

 

Sociale Zaken en Welzijn  

De gemeente dient erop toe te zien dat de RSD (Regionale Sociale Dienst) inzet 

op de (re)ïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten. Ook dient zij in te 

zetten op schuldbemiddelingstrajecten, waarbij eventueel diaconieën van kerken 

mede ingeschakeld kunnen worden. De gemeente moet ook inzetten op 

preventie hiertegen middels het onderwijs op basis- en middelbare scholen. 

Verder is belangrijk dat de minima door werk weer in hun eigen 

levensonderhoud gaan voorzien. Bij gebleken onwil om te gaan werken of fraude 

moet niet worden geschroomd om op de uitkering te korten of te stoppen. De 

motivatie om betaalde arbeid te verrichten moet altijd aanwezig blijven. 

Tevens dient de gemeente de Voedselbank blijvend financieel te ondersteunen in 

haar belangrijke werk. 

Aangezien langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden en ouderen in een 

maatschappelijk isolement kunnen raken, dient de gemeente met behulp van 

wettelijke instrumenten en lokale initiatieven de participatie van deze inwoners 

te bevorderen. De gemeente dient hierbij in haar functie als opdrachtgever een 

impuls te geven aan de werkgelegenheid in Zeist. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de betrokkenheid van inwoners op elkaar bevorderd moet worden 

� het onderlinge gesprek tussen mensen met geheel verschillende 

achtergronden bevorderd dient te worden 
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WMO 

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten alle 

inwoners in staat gesteld worden deel te nemen aan de maatschappij, zoals door 

sociale activering, voorzieningen voor jeugd en ouderen, ondersteuning van 

vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hierbij is voorlichting en toegankelijkheid zeer 

belangrijk. De gemeente dient hiervoor maatwerk te leveren. Keuzevrijheid qua 

identiteit is hierbij belangrijk. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een goede 

mogelijkheid om inwoners van Zeist die eigen keuzevrijheid te geven. 

De gemeente zal de WMO benutten om de onderlinge zorg voor elkaar te 

stimuleren. Ook de kerken kunnen hierin een rol spelen. Het vragen van een 

eigen bijdrage naar draagkracht voor individuele voorzieningen in het kader van 

de WMO dient overwogen te worden. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de gemeente garant moet staan voor een klantvriendelijk WMO-loket 

waarbij inwoners snel en eenvoudig terecht kunnen voor het aanvragen 

van zorg 

� de regiotaxi een basisvoorziening is die sociaal isolement kan 

voorkomen.    

� Blijvende kwaliteitsverbetering is daarom noodzakelijk 

� een passende match tussen zorgvrager en zorgaanbieder bereikt moet 

worden. Dit kan ook de levensovertuiging betreffen 

� meer aandacht besteed moet worden aan mantelzorgers en vrijwilligers 

 

Ouderenbeleid  
Het gemeentebestuur heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een 

samenhangend ouderenbeleid tot stand te brengen. De taak van de gemeente is 

daarin met name sturend en coördinerend. 

Zelfstandigheid en participatie in de 

samenleving is hierbij een aandachtspunt. 

Ook is het belangrijk oog te hebben voor de 

inrichting van de infrastructuur in Zeist: de 

publieke ruimte dient zo goed mogelijk 

ingericht te zijn op ouderen. Hierbij is 

speciale aandacht voor centrum en 

wijkcentra noodzakelijk. 
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De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van ouderen 

bevorderd moet worden 

� meer betaalbare seniorenwoningen beschikbaar moeten komen 

 

Gehandicaptenbeleid 

Mensen met een (blijvende) handicap moeten optimaal kunnen functioneren in 

onze gemeenschap. Naast aandacht voor aangepaste woningbouw, de inrichting 

van de openbare ruimte (stoepen, voldoende parkeerplaatsen bij openbare 

gebouwen, toegankelijkheid van publieke gebouwen en dergelijke) en zorg voor 

passend werk, dient er aandacht te zijn voor een goede dienstverlening. Met 

name in de inrichting van de openbare ruimte kan hierin nog veel verbeterd 

worden. 

Bij het opstellen en de uitvoering van gemeentelijk beleid dienen de 

gehandicapten middels het platform van gehandicapten betrokken worden.  

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� de toegankelijkheid van wegen, pleinen en gebouwen voor 

gehandicapten verbeterd moet worden 

 

Hierbij zijn het behoud van de zondagrust bij het organiseren van Culturele 

manifestaties, recreatie en sport,  

 

Cultuurhistorie 

De culturele ruimte wordt in Zeist mede bepaald door de vele 

(natuur)monumenten, zoals parken, tuinen, lanen, (oude) begraafplaatsen, 

landgoederen en buitenplaatsen. Ook de monumentale gebouwen (met name 

langs de Utrechtseweg) en natuurlijk het Slot en omgeving zijn belangrijke 

cultuurhistorische gebieden. Deze geven vorm aan het cultuurbeeld van Zeist en 

moet beschermd worden om het karakter van Zeist niet aan te tasten. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� het (cultuur)historisch besef van de inwoners van Zeist gestimuleerd 

dient te worden 

� de oprichting van een Zeister museum snel tot stand gebracht moet 

worden 
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Cultuur en Sport 

Cultuur is een belangrijk samenbindend element in de Zeister samenleving. De 

ChristenUnie/SGP is positief ten aanzien van mensen die de hun gegeven gaven 

en talenten ontplooien. De rol van de gemeente is hierbij stimulerend en 

ondersteunend. 

In het gemeentelijk beleid ten aanzien van culturele instellingen moet 

voortdurend een goede afweging worden gemaakt tussen stimulering van 

amateur- en professionele kunstbeoefening. De ChristenUnie/SGP is van mening 

dat culturele activiteiten moeten worden afgestemd op een bij de gemeente 

Zeist passend niveau.  

Om dit te bereiken kunnen de openbare ruimten aan kunstenaars worden 

aangeboden voor exposities van verantwoorde en niet-kwetsende kunstuitingen. 

Ook is het van belang dat scholieren in aanraking gebracht worden met de 

diverse cultuurvormen. 

 

Bewegen is gezond! Sporten levert een positieve bijdrage aan het welbevinden 

van mensen, aan de ontwikkeling van de jeugd en aan de ontwikkeling van 

sociale netwerken. Veel vrijwilligers zijn binnen de sport actief. De gemeente 

dient zich daarom te richten op het ondersteunen van de amateursport. Het 

ondersteunen van topsport en strikt individuele sportbeoefening is geen taak van 

de gemeente. 

Ouderen en gehandicapten verdienen hierbij extra aandacht, niet alleen in het 

mogelijk maken van sport en beweging, maar ook ter bevordering van sociale 

contacten. De gemeente dient hierbij een initiërende rol te vervullen. 

Binnen de bebouwde kom dient, waar mogelijk, ruimte geboden te worden voor 

straatsporten zoals skaten, skeeleren en voetbal.  

Beoefening van een aantal sporten vragen een groot oppervlaktebeslag van de 

beperkte grond binnen de gemeente Zeist. Sportterreinen dienen daarom zo 

intensief mogelijk gebruikt te worden. Bij cultuur- en sportevenementen is het 

behoud van de zondagrust voor de ChristenUnie/SGP een belangrijk item. 

 

De ChristenUnie/SGP vindt dat: 

� het aanbieden van sportfaciliteiten aan de inwoners van Zeist 

laagdrempelig dient te zijn 

� de gemeente een jaarlijkse sportdag voor alle inwoners van Zeist 

moet organiseren 
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� cliënten van de bijstand ingezet moeten worden als vrijwilligers bij 

sportverenigingen om sociale contacten op te bouwen en de 

verenigingen te ondersteunen 

� bij het organiseren van cultuur- en sportevenementen de 

zondagsrust gehandhaafd dient te worden 

� zorg voor voorkomen van overlast en bewaren van veiligheid 

belangrijke uitgangspunten dienen te zijn 

 

Recreatie  

In het kader van de ontspanning en de volksgezondheid moeten er goede 

randvoorwaarden gecreëerd en in stand gehouden worden voor de recreatie in 

Zeist. Recreatie kan zich uiten in verschillende vormen, zoals een rijk 

verenigingsleven, recreatievoorzieningen, speelvoorzieningen, wandel- en 

fietspaden enzovoort. De rol van de gemeente Zeist kan zowel initiërend, 

stimulerend als ondersteunend zijn. 
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