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1.  Inleiding 
 
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over ouders, kinderen, 
buren, de leerkracht in de school en om de hoek, de 
verpleegkundige, de dokter in onze gemeente, over onze 
werkgever en onze werknemers.  
 
Deze verkiezingen gaan over onszelf. Onze manier van samen 
leven, samen wonen en samen werken. Deze verkiezingen gaan 
over onze samenleving. "Bouwen en bewaren" is daarbij onze 
basisregel. Positieve ontwikkelingen in de samenleving 
stimuleren en tegelijk zuinig zijn op de kwaliteiten die er zijn. Dat 
geldt zowel voor mensen als voor middelen.  
 
De ChristenUnie-SGP staat pal voor een vrije samenleving, een 
duurzame economie, een dienstbare en rechtvaardige overheid, 
de bescherming van het kwetsbare leven, zorg voor elkaar en 
zorg voor Gods schepping. We proberen in praktijk te brengen 
waar we in geloven. We geven ons hart een stem. We lopen niet 
weg voor veranderingen. Onze inzet is dat we mensen meer 
gelegenheid geven verantwoordelijkheid te dragen. Mensen 
mogen geen nummers zijn, we zijn er voor elkaar. Het is niet 
ieder voor zich, maar omzien naar de ander. De overheid kan 
niet alles, maar moet ook niet alles willen regelen. Dan is zorg 
voor elkaar extra belangrijk. De gemeente communiceert op een 
open en transparante wijze met haar burgers en staat midden in 
de samenleving. 
 
We hanteren onze vrijheid zo, dat die ruimte biedt voor 
verschillende overtuigingen, kerken, scholen, zorginstellingen, 
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sportverenigingen en dergelijke. 
Deze aanpak van de ChristenUnie-SGP Heerde krijgt vorm in drie 
hoofdthema’s:  
 

Samen leven, Samen wonen, Samen werken.  

 
Deze thema’s motiveren de ChristenUnie-SGP-fractie om zich in 
te zetten voor alle mensen. Dit in het volle besef dat christenen 
in de politiek deel uitmaken van een beweging van christenen 
die werk willen maken van hun geloof. Die hun geloof niet 
reserveren voor de kerk of thuis, maar van daaruit de handen uit 
de mouwen willen steken. Die bereid zijn verantwoordelijkheid 
te nemen voor het bestuur van onze gemeente en dienstbaar zijn 
aan de samenleving. Wij houden rekening met de verschillende 
levensovertuigingen. Dit willen we realiseren door samenwerking 
en afstemming met andere partijen, verenigingen, organisaties, 
bewegingen en personen die onze doelen of actiepunten 
steunen.  
 
We laten ons leiden en inspireren door de Bijbel, het Woord van 
God. We ontlenen normen en waarden aan de Tien Geboden, 
waar we als kernpunt uitlichten dat we God liefhebben boven 
alles en onze naaste als onszelf. 
 
Wij willen dat in Heerde de kracht van Samen leven, Samen 
wonen, Samen werken tot zijn recht komt. 
Doe met ons mee! 
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2.  Samen leven 
 
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons 
aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat 
mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. 
 
Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. 
Mensen willen niet alleen een betaalbaar huis, maar verlangen 
naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol 
leven.  
Wij willen niet alleen een baan met salaris. Waardering en 
mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die 
ander zijn minstens zo belangrijk.  
We willen niet alleen een overheid die op de centen let. We 
staan voor een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord 
worden en waarin zwakkeren beschermd worden. Een 
samenleving waarin we omzien naar elkaar. Iedereen telt mee. 
We willen niet alleen een wereld, die leefbaar blijft voor onze 
kinderen. We willen een maatschappij waarin talloze mensen 
actief zijn in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en 
kerken. Een maatschappij waarin mensen meehelpen in de 
school van hun kinderen. 
 
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er 
zijn veel minder GGZ-bedden en problemen worden niet tijdig 
herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie-SGP wil 
bijsturen waar nodig. Daarbij zetten we in Heerde in op 
vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag 
vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze 
verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de 



 

 
 
 

                                                      VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – 2022                       5 

samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die 
‘anders’ zijn.  
 
De gemeente Heerde draagt het Cittaslow keurmerk. De 
ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers 
op een plezierige, gastvrije manier en in een menselijk tempo 
genieten van onze gemeente. Dus behoren een gezond milieu, 
het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en een goede 
infrastructuur hoog op de agenda van de gemeente te staan. We 
koesteren daarom het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke 
tradities en aandacht voor streekproducten. 
 
We geloven in de kracht van de samenleving. In zorg voor elkaar. 
In een cruciale rol van gezinnen. In een dienstbare en 
rechtvaardige overheid. In godsdienstvrijheid. In een duurzame 
economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. 
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Programmapunten 

 We zetten ons ervoor in dat er geen mensen langs de kant 
blijven staan. 

 We zoeken kansen voor de jongeren. Daarom investeren we 
in jeugd, gezin, onderwijs, sport, muziek, kunst, cultuur en 
andere jeugdactiviteiten. 

 De zorg van en voor elkaar willen we in stand houden. 

 Vrijwilligerswerk verdient een belangrijke plaats in een 
samenleving van ‘eigen verantwoordelijkheid’. Het is de 
smeerolie van de samenleving en moet daarom erkend 
worden als een waardevolle maatschappelijke bijdrage. 

 De behoefte aan mantelzorgers neemt de komende tijd 
verder toe. We waarderen het werk van de mantelzorgers en 
willen bevorderen dat zij ook voldoende ondersteuning 
krijgen om die soms zware taak op zich te nemen. 

 We bieden graag ruimte aan inwoners die 
verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van 
duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer, 
bijvoorbeeld in coöperatief verband (burgerinitiatief, etc.). 
Daarom maken we over en weer verwachtingen helder in 
duidelijke afspraken. 

 Wij hebben aandacht voor statushouders (voormalige 
vluchtelingen) en willen hun integratie in onze gemeente 
stimuleren. 
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 Steeds meer taken worden door Rijk en Provincie 
opgedragen aan de gemeenten. Om die taken goed te 
kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk ambtelijke 
samenwerking aan te gaan met andere gemeenten, waarbij 
de focus ligt op onder andere Hattem en Epe. 

 Keuzes voor schaalvergroting en samenwerking worden 
gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en 
herkenbaarheid. Wat goed is voor de burger moet daarbij 
leidend uitgangspunt zijn.  

 De gemeente is verantwoordelijk voor goede sociale 
voorzieningen met aandacht voor de kwetsbaren en 
ouderen. 

 Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, moet ze 
zorgen voor een goed vangnet voor de kwetsbaren in de 
samenleving.  

 De gemeente biedt haar inwoners ouder dan 70 jaar een 
gesprek aan om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid, 
op te sporen. 

 Bij alle beleidsvorming, –planning en –uitvoering, dient 
bewust rekening gehouden te worden met mensen met een 
(functie)beperking. Inclusief denken en handelen op dit punt 
dient bevorderd te worden, in alle geledingen van onze 
lokale samenleving. De gemeente moet dit ontwikkelen in 
overleg met de betreffende lokale en regionale 
belangenorganisaties en moet dit met de inwoners 
communiceren. 
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 Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de 
gemeente, wordt wat ons betreft een gesprek gevoerd met 
de aanvrager, liefst in aanwezigheid van andere gezinsleden, 
mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner. 

 Bij aanvragen van inwoners wordt één ambtenaar het 
aanspreekpunt voor de aanvragers gedurende het hele 
aanvraagproces. 

 Afwegingen moeten integraal gemaakt worden en dienen te 
leiden tot één beschikking, voor zowel WMO als jeugdhulp, 
participatiewet, minimabeleid enzovoorts. 

 De ChristenUnie-SGP wil dat het gebruik van Persoons 
Gebonden Budget (PGB) mogelijk blijft en dat inwoners die 
mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de 
mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke 
zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is. 

 Aanpak van overlast door drank- en drugsmisbruik en stevig 
optreden tegen de veroorzakers van overlast en vernielingen 
blijft noodzakelijk. Dus het geven van duidelijkheid van wat 
wel en wat niet kan. Hierbij hoort een duidelijke APV 
(Algemene Plaatselijke Verordening) en handhavingsbeleid. 

 De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de 
eigen kracht, voor mensen met verward gedrag in op 
zelfhulpgroepen en op de beschikbaarheid van geschikte 
woonruimte. 
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 De politie, de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), de 
Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de 
wijkteams maken afspraken over wat te doen bij het 
aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen 
wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen. 

 Behalve stevig optreden in geval van drank- en drugsmisbruik 
pleiten wij voor interventie en inschakelen/aanspreken van 
de eigen sociale en woonomgeving. Dit kan ook van 
toepassing zijn bij verward gedrag. 

 Bij bezuinigingen zullen de sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen. 

 De gemeente pakt in overleg met onderwijs, bibliotheek en 
sociale wijkteams de bestrijding van laaggeletterdheid verder 
op. 

 Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. We gaan uit 
van de eigen kracht van het gezin, met ondersteuning als het 
echt niet zelfstandig lukt. Daarbij speelt het Centrum voor 
Jeugd en Gezin een centrale rol in de ondersteuning. 

 We willen de samenwerking stimuleren tussen de (lokale) 
overheid en andere strategische partners. Denk aan 
verenigingen, dorpsraden, kerken, waterschap, 
cultuurmakelaars en dergelijke. 

 We pleiten voor structureel overleg tussen de burgerlijke 
overheid en pastores binnen de gemeente Heerde. 
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 Er moeten passende afspraken gemaakt worden met 
gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Daarbij is er 
ruimte voor privatisering en ontstaat er transparant 
financieel inzicht. 

 Kunst, cultuur en sport hebben een samenbindende rol in 
onze samenleving. Deelname aan kunst, cultuur en sport 
heeft positieve effecten op psychische en fysieke gezondheid. 
Daarom willen we deelname hieraan bereikbaar houden voor 
al onze inwoners. 
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3. Samen wonen 
 
Veiligheid en leefbaarheid zijn voorwaarden voor een bloeiende 
samenleving. Die leefbaarheid is niet vanzelfsprekend en staat 
soms onder druk.  
 
De overheid is een bondgenoot van de wijkbewoners. Bij het 
werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. 
Burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen 
bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig 
naar school gaan en ruimte hebben om te spelen. Waarin ouders 
met een gerust hart wonen, werken en winkelen. Waarin 
ouderen echt van hun oude dag kunnen genieten. 
 
Ons algemene welvaartsniveau is niet het hoogste doel en wordt 
door ons niet koste wat kost verdedigd. De druk die het legt op 
de schepping, op ruimte en milieu, valt niet te rechtvaardigen 
tegenover de rest van de wereld en tegenover volgende 
generaties. We moeten onze verantwoordelijkheid hervinden en 
hernemen op het gebied van energiegebruik, mobiliteit, afval, 
kortom op het beslag dat we op de milieugebruiksruimte leggen.  
Wij zijn ervan overtuigd dat we zuinig moeten omgaan met wat 
onze gemeente aan natuurlijke kwaliteit heeft. 
We pleiten bij woningbouw voor inbreiden in plaats van 
uitbreiden, natuurlijke overgangen van bebouwing naar groen en 
uitloopgebieden. 
We willen invulling geven aan het bestaande landschapsontwik-
kelingsplan.  
De ChristenUnie-SGP staat open voor vervangende nieuwbouw 
in het buitengebied, waarmee een impuls aan de kwaliteit van de 
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omgeving gegeven wordt. 
In 2050 is onze samenleving energieneutraal. In 2035 zijn 
woonwijken van het aardgas af en rijden nieuwe auto's niet 
meer op benzine. Dat zijn de afspraken op de klimaatconferentie 
in Parijs, ingegeven door schaarste van gas, olie en de invloed op 
het klimaat. De ChristenUnie-SGP vindt de inzet van de 
gemeente daarbij essentieel.  
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Programmapunten 

 Er wordt ingezet op een adequate zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de wijkagenten en 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). 

 De ChristenUnie-SGP vindt dat burgers – als oren en ogen van 
de politie – actief betrokken moeten zijn bij de veiligheid op 
straat en in de wijk (Burgernet en AttentieBuurtpreventie, 
enz.). 

 We willen inzetten op regionaal onderzoek naar 
ondermijning in de gemeente. Op grond hiervan maakt de 
gemeente een plan van aanpak ter bestrijding van de 
verwevenheid van de boven- en onderwereld en daarmee 
van de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit. 

 De ChristenUnie-SGP onderstreept de noodzaak van twee 
brandweerkazernes, één in Heerde en één in Wapenveld, 
met vrijwilligers die in de dorpen wonen, zodat snel 
uitrukken mogelijk is en blijft. Het duikteam is hierbij een 
waardevolle aanvulling. 

 We willen de eigen identiteit van de kernen (Veessen, 
Vorchten, Wapenveld en Heerde) bevorderen en in stand 
houden, en de sociale samenhang binnen alle kernen 
stimuleren. Daarom willen we uitvoering geven aan een 
goede gemeenschapsvoorziening voor Wapenveld en 
onderzoeken hoe cohesie in Veessen versterkt kan worden. 
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 De gemeente houdt voortdurend inzicht in de 
woningbehoefte en stelt de gewenste woningvoorraad vast 
in overleg met de woningcorporaties en de makelaars. 

 We willen voldoende kleinschalige nieuwbouwprojecten in 
Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de bevolkingsopbouw.  

 We vinden dat woningen voor ouderen, jongeren en mensen 
met een beperking voldoende beschikbaar moeten zijn.  

 We willen stimuleren dat ouderen en gehandicapten zolang 
mogelijk zelfstandig (thuis) kunnen blijven wonen met 
ondersteuning van voorzieningen vanuit de WMO. De 
gemeente kan hierin faciliteren. Het welzijn van mensen 
dient voldoende geborgd te zijn. 

 We streven naar levensloopbestendig bouwen. Op die 
manier kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving 
blijven wonen. 

 We vinden het belangrijk dat er evenwicht en voldoende 
beschikbaarheid is in betaalbare koop- en huurwoningen. 
Daarbij leggen we accent op woningen voor jonge gezinnen, 
zodat jongeren voor de gemeente Heerde behouden blijven. 

 De starterslening blijven we inzetten als instrument om 
(door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om 
wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming op 
de huizenmarkt te bevorderen. 
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 In de woonvisie met ambitieuze duurzaamheids-
doelstellingen moet de gemeente een integraal en duurzaam 
woonbeleid (blijven) voeren, hierbij gesteund door de 
landelijke en provinciale overheid. 

 We zetten in op verduurzaming van bestaande woningen. 
Nieuwbouwwoningen worden duurzaam gebouwd. 

 In het vergunningenbeleid moet het (potentieel) gebruik van 
zonne-energie en toepassing van duurzame energiebronnen 
nadrukkelijk meegewogen worden. 

 In 2019 rondt de gemeente het plan af voor de opwekking 
van duurzame energie, samen met het bedrijfsleven, de 
energiecoöperatie en haar burgers.  

 We streven ernaar dat voor eind 2019 het actieplan 
maatschappelijk verantwoord inkopen gereed is en dat de 
gemeente 100% duurzaam inkoopt. 

 Het afvalbeleidsplan van het college toont het concrete pad, 
inclusief de te nemen maatregelen, om in 2025 naar 
gemiddeld 25 kg restafval per huishouden te gaan en in 2030 
een restafvalvrije gemeente te zijn. Hierbij is voortdurende 
communicatie met de inwoners van groot belang, ook om het 
besef te vergroten dat afvalinzameling inzameling is van 
(toekomstige) grondstoffen. 
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4.  Samen werken 
 
De samenleving wordt gevormd door burgers, bedrijven en 
overige organisaties. Samen nemen ze verantwoordelijkheid, 
gaan ze verplichtingen aan en maken ze de samenleving leefbaar 
in hun onderlinge contacten. Onze gemeente kan alleen bloeien 
als er vertrouwen is en als iedereen zich inzet voor die 
samenleving, zonder aanzien des persoons. 
 
De samenleving dat zijn wij zelf. Het in stand houden van de 
samenleving vergt een intensieve en nauwe inspanning van 
burger en overheid. Dit houdt in dat iedereen bijdraagt. De 
gemeente moet ervoor zorgen dat ook degenen die niet 
gemakkelijk aan werk kunnen komen de kans krijgen om bij te 
dragen aan de samenleving. Dat kan via maatschappelijke 
organisaties, maar ook door middel van directe tegenprestatie. 
We staan voor een maatschappij waarin voor werkgelegenheid 
wordt gezorgd door particuliere ondernemers, waarbij de 
gemeente een belangrijke sparringpartner is. 
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Programmapunten 

 Ons doel is een duurzame economie, waarin 
ondernemerschap en werken lonend zijn. 

 We pleiten voor het faciliteren van ondernemerschap. De 
overheid denkt mee met de ondernemer en draagt zorg voor 
kwalitatief goede verkeersverbindingen en aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 

 Onze wegen, fiets- en voetpaden houden we in een goede en 
veilige staat met voldoende verlichting voor de veiligheid. 

 We willen volop meedoen en bijdragen aan de Regio Zwolle 
op economisch vlak, en binnen de Stedendriehoek 
(Apeldoorn/Deventer/Zutphen) op het gebied van het sociaal 
domein. 

 In onze visie bevordert de gemeente - met regiogemeenten - 
een adequate samenwerking van en aansluiting tussen 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid om meer 
werkgelegenheid te krijgen. 

 We vinden het belangrijk dat overheid en ondernemers 
elkaar blijven vinden in georganiseerd ondernemersoverleg, 
waarin Bedrijven Contact Heerde, Ondernemersvereniging 
Wapenveld en Ondernemersvereniging Heerde en de 
ondernemersgroep VVM (Veessen, Vorchten, Marle) 
vertegenwoordigd zijn. 
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 Het Ondernemersevent, dat in 2017 voor het eerst werd 
gehouden, is een belangrijk instrument ter bevordering van 
de ontmoeting tussen ondernemers, overheid en onderwijs. 
De ChristenUnie-SGP vindt het daarom belangrijk dat dit 
evenement jaarlijks of tweejaarlijks plaatsvindt. 

 Een gezonde, economisch en ecologisch duurzame landbouw 
draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. Wat ons 
betreft blijft er ruimte voor agrarische bedrijfsontwikkeling 
en verbreding. 

 Samen met Wij zijn Heerde en VisitVeluwe wordt bijgedragen 
aan de ambitie om de Veluwe op 1 te krijgen, in 
samenwerking met de recreatiebedrijven en cultuurpartners. 
Die inzet vinden wij belangrijk. 

 Wij vinden dat de huidige kabinetsplannen voor uitbreiding 
van vliegveld Lelystad met laag overvliegende vliegtuigen de 
leefbaarheid op de Veluwe en daarom ook voor Heerde 
ernstig aantast. De gemeente Heerde dient, in samenwerking 
met alle belanghouders, alles in het werk te stellen de 
regering tot andere gedachten te brengen en 
verbeteringsvoorstellen aan te dragen. 

 We pleiten voor een tijdige verkenning naar nieuwe 
begraafmogelijkheden, zodat er in Wapenveld en Heerde 
ruimte voor begraven blijft. Begraven dient in de gemeente 
Heerde exploitabel en betaalbaar te blijven. Wat ons betreft 
worden uiterlijk in 2019 hierin nadere keuzes gemaakt. 
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 We vinden solide gemeentefinanciën belangrijk. En daarom 
moeten we zorgvuldig omgaan met gemeentelijke 
belastingen en met dit geld zorgen voor goede voorzieningen 
zodat de inwoners er ook profijt van hebben.  

 De dienstverlening van de gemeente is als regel 
kostendekkend. 

 Bij inkoop door de gemeente moeten duurzaamheid, social 
return on investment, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en fair trade de regel zijn. 

 Duurzaamheid is belangrijk omdat we de opdracht hebben 
om de schepping te onderhouden en te bewaren. Dit willen 
we zoveel mogelijk toepassen en stimuleren door onder 
andere duidelijke voorlichting en modernisering van de 
inzameling van afvalstoffen.  

 We willen verduurzaming van de bouw, de mobiliteit en 
energievoorziening door middel van een 
stimuleringsregeling.  

 Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel 
koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap 
richting een 24-uurseconomie, waarbij van een gezamenlijk 
rustmoment veelal geen sprake meer is. Een collectieve 
rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze 
christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor 
aangewezen dag, als de door God ingestelde rustdag. Dat 
willen we vasthouden. 

 



 

 
 
 

                                                      VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – 2022                       20 

5.  Afsluiting 
 
De ChristenUnie-SGP Heerde gaat voor betrouwbaarheid en 
degelijkheid. Stabiel en betrokken. We lopen niet weg voor 
zware en soms impopulaire beslissingen. We beseffen dat niet 
alles binnen de kortste keren is te realiseren. Toch durven we dit 
te schrijven. In het geloof dat onze hulp is bij onze God en Vader 
in de hemel willen we ons daarvoor de komende vier jaar 
inzetten.  
 
WE HOPEN DAT U EN JULLIE ONS DAARIN WILLEN STEUNEN! 
 
→ Stem 21 maart 2018 op Lijst 1! 
 
 


