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Verder met Renswoude! 
 
Aan de inwoners van Renswoude, 
 
Met de liberale beginselen als fundament zetten wij ons voortdurend in voor een veilige, 
bedrijvige gemeente waar het goed wonen is. 
Na een periode van financiële crisis trekt de economie weer aan, meer mensen vinden een 
baan en er komt weer ruimte om te investeren. 
 
De VVD Renswoude staat voor: 

• Zuinig en zinnig omgaan met (belasting)geld: 
- acceptabele, lage lasten voor onze inwoners 
- transparant over uitgaven in inkomsten 
- optimaal gebruik maken van subsidies vanuit het Rijk en de Provincie 

• Prettig wonen en ondernemen 
- blijvend betaalbaar wonen voor starters en doorstromers 
- aandacht voor nieuwe woonvormen en levensloopbestendig bouwen 
- gunstig ondernemersklimaat 

• Bruisend Renswoude! 
- een bloeiend verenigingsleven 
- gezellige evenementen  
- een levendig Dorpshart 

• Goede bereikbaarheid 
- via het openbaar vervoer 
- via de (doorgaande) wegen 

• Veilig leven, leren, werken en spelen 
- verbetering van de verkeersveiligheid 
- duurzame oplossingen voor overlast 
- geen betutteling, maar betrokkenheid 

• Een Renswoude waar mensen elkaar de ruimte gunnen en in hun waarde laten 
 

Wonen en leefomgeving 
Het is goed wonen in Renswoude. De mensen zien hier nog echt naar elkaar om.  
De VVD is trots op het levendige verenigingsleven in Renswoude. De vele vrijwilligers die zich 
blijven inzetten voor anderen zijn een belangrijke pijler voor de kracht van en de 
saamhorigheid in ons dorp.  
De VVD maakt zich sterk voor duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen in Renswoude. 

 Wij willen dat er voldoende en betaalbare koopwoningen zijn voor starters en 
doorstromers. Om dit mogelijk te maken moet worden doorgepakt in de 
woningbouwontwikkeling in Beekweide. Ook alleenstaande starters, dus niet alleen jonge 
gezinnen, moeten de mogelijkheid krijgen een woning aan te kopen. 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 
nieuwe woonvormen. Kangoeroewoningen voor mantelzorgsituaties en zoveel mogelijk 
levensloopbestendig bouwen. 
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 Wij zijn er trots op dat mede dankzij de aanhoudende inzet van de VVD de Borgwal nu een 
nieuw schoolgebouw kan realiseren. Nu is het zaak dat ook projecten zoals het Dorpshart, 
Beekweide, de Hokhorst en de Taets voortvarend worden voortgezet.  

 Het is vrij uniek dat de gemeente Renswoude nog eigenaar is van het woningbedrijf. Er 
moet verstandig regie gevoerd worden op de woningvoorraad, investeringen, onderhoud 
en woonlasten. Woonlasten zijn meer dan enkel de huurpenningen. 

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit 
het bestemmingsplan actueel, transparant en digitaal beschikbaar moeten zijn.  

 Overlast van hondenpoep is een grote ergernis in Renswoude. Er moeten oplossingen 
gecreëerd worden om deze overlast een halt toe te roepen.  

 Ook op nieuwbouwlocaties moet er voldoende ruimte zijn voor aantrekkelijke 
speelveldjes. 

 De VVD ondersteunt de mogelijkheid van het gratis aanbieden van afval bij de 
gemeentewerf. 

 De gemeente moet zich inzetten om de luchtkwaliteit in en rond Renswoude te 
verbeteren en de overlast van fijnstof te verminderen, zonder de regeldruk voor haar 
inwoners te verhogen. Wij geloven in goede voorlichting, bewustzijn en eigen 
verantwoordelijkheid. 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente 
mensen helpt om verenigingen, de sporthal, de bibliotheek etc. in de benen te houden. 
Op deze manier blijft het mogelijk om diverse activiteiten in stand te houden, zoals 
ouderencursussen, digitale vaardigheden, muzieklessen, (sport)evenementen enzovoorts.  

 Een goed en eerlijk subsidiebeleid is een must. 
 

Economie en ondernemen 
 Ondernemerschap 
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de 
lokale ondernemers, gaat het goed met Renswoude. Het is belangrijk dat ondernemers 
kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving, dat er oog en oor is voor hun 
belangen en dat er voldoende vestigingsmogelijkheden zijn. Een aantrekkelijk dorpshart is van 
toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Werkzaamheden voor 
de gemeente moeten zoveel mogelijk aan Renswoudse ondernemers worden gegund. 
  

 Agrarische sector 
De agrarische sector van Nederland staat internationaal zeer goed bekend. We zijn na de 
Verenigde Staten de 2e exporteur ter wereld. Renswoude is een plattelandsgemeente, 
gelegen in de regio FoodValley, en daar zijn we trots op. We vinden het belangrijk dat het 
agrarisch karakter zoveel mogelijk behouden blijft en de ruimte krijgt voor ontwikkeling. 
Boeren die zich door omstandigheden gedwongen zien de bedrijfsvoering te stoppen, moeten 
gebruik kunnen maken van regelingen om, in ruil voor het slopen van bedrijfsbebouwing, 
(een) extra woning(en) te bouwen. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden, zodat de 
agrarische activiteiten in de omgeving niet belemmerd worden. Ongelimiteerd woningen 
bouwen in het buitengebied is wat de VVD betreft geen optie. 
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 Recreatie 
Renswoude heeft een unieke positie in Nederland, omdat wij het enige dorp zijn dat geheel 
door de Grebbelinie omringd wordt. Nu het bezoekerscentrum van het Fort aan de Buursteeg 
is geopend, moeten we dat goed benutten om mensen van ‘buiten’ te laten zien hoe mooi 
Renswoude is en wat wij te bieden hebben. 
De opbrengsten van de toeristenbelasting moeten worden aangewend voor projecten ten 
gunste van en in overleg met de recreatieve ondernemers. Wij willen dat de gemeente de 
recreatieve sector stimuleert en zoveel mogelijk faciliteert. 
 

 Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid dient de gemeente het goede voorbeeld te geven. Bij 
duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. 

 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 
werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen onder meer door minder 
regels en eenvoudige procedures op te stellen.  

 Wij willen geen windmolens in en rondom Renswoude. 

 De gemeentelijke huurwoningen moeten zoveel mogelijk worden verduurzaamd. Dat is 
goed voor het milieu en tevens voor de portemonnee van de bewoners. 

 De gemeente moet actief op zoek gaan naar fondsen, onder andere bij de provincie en de 
landelijke overheid. 

 
 

Zorg en welzijn 

Geen betutteling, maar betrokkenheid. De VVD wil een Renswoude waarin mensen 
zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die, tijdelijk of 
permanent, niet zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning krijgen. Het uitgangspunt bij 
hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener. 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die nodig is.  
De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg.  
In Renswoude krijgt iedereen de zorg die nodig is. Niet de zorgbudgetten zijn leidend, maar 
de zorgbehoeften. 
 
 

Veiligheid 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen thuis en in ons dorp. Veiligheid is een gezamenlijke 
inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige 
situaties te melden.  De VVD staat voor een tolerant Renswoude waarbij iedereen meedoet 
en zijn verantwoordelijkheid draagt. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst 
centraal, niet je geloof maar je gedrag.  

 Zichtbare handhaving door politie en Boa’s vinden wij belangrijk. Indien nodig kijken wij 
naar uitbreiding van formatie. Wij zetten ons ervoor in dat de handhavers zoveel mogelijk 
op straat zijn en zo weinig mogelijk achter hun bureau. Terugkoppeling door de agent ter 
plaatse is gewenst. 
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 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 
rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  

 We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal uit den boze. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit 

veroorzaken. 

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie 

altijd beveiligd is en de privacy van de inwoners gewaarborgd.  

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 

taak bij vroegtijdige signalering van pesten en huiselijk geweld. 

 Wij zijn trots op ons Renswoudse brandweerkorps en vinden het erg belangrijk dat zij 

goed hun werk kunnen doen. Aanpassingen in (de locatie van) de kazerne mogen niet ten 

koste gaan van bereikbaarheid en kwaliteit. 

 

Verkeer en bereikbaarheid 
VVD Renswoude zet zich in voor een goede bereikbaarheid van ons dorp en veiligheid op 
wegen, fiets- en voetpaden. 

 We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen 
kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.  

 Onderhoud van onze wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is 
minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. Goede 
afstemming over welke doorgang wanneer wordt belemmerd en een goede 
communicatie hierover zijn vanzelfsprekend. 

 De wijk Beekweide wordt ontsloten op twee manieren: via de straat Beekweide aan de 

zijde Barneveldsestraat, en aan de kant Ubbeschoterweg. De VVD vindt het belangrijk dat 

er een derde uitweg wordt gecreëerd voor de honderden bewoners van de wijk en zal zich 

hier sterk voor maken. 

 De busverbinding is voor Renswoude erg belangrijk. Hier zijn te veel klachten over 
(geweest). De bushaltes moeten op logische plekken komen, niet alleen buiten de 
bebouwde-komgrens. De VVD Renswoude wil de oude buslijn 83 terug en zal zich 
hiervoor bij de Provincie inzetten. In de spits moet bij voorkeur ieder kwartier een bus 
rijden. 

 

Renswoude zelfstandig 
Renswoude heeft meerdere malen met succes gestreden tegen een herindeling. Wij zijn een 
zelfstandig dorp en hebben bewezen onze broek prima op te kunnen houden. Het is een feit 
dat er veel verantwoordelijkheden liggen, die in Renswoude met weinig ambtenaren en 
beperkte middelen moeten worden opgepakt. Zelfstandigheid, in combinatie met een 
slagvaardig bestuur en financiële gezondheid, is nog steeds geen vanzelfsprekendheid.  

 De VVD blijft zich inzetten voor de zelfstandigheid van ons mooie dorp.  

 Het gemeentehuis moet een veilige (werk)omgeving bieden en voldoen aan de eisen van 
deze tijd. 
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 Een goede externe medewerker maakt zichzelf overbodig: er moet regelmatig worden 
afgewogen welke expertise er wordt ingehuurd en contracten hebben een tijdelijk 
karakter. 

 Renswoude werkt samen met andere gemeenten in de regio FoodValley. Deze 
samenwerking helpt ons om alle taken die de gemeente de laatste jaren erbij heeft 
gekregen van het Rijk goed te kunnen uitvoeren. Als regio kan er slimmer ingekocht 
worden en uitbesteding van taken wordt in gezamenlijkheid opgepakt. 

 De FoodValley moet geen nieuwe bestuurslaag worden maar een actieve en waardevolle 
bijdrage leveren aan het versterken van het economisch klimaat. Het is voor een kleine 
gemeente als Renswoude van groot belang de goede samenwerking met de omliggende 
gemeenten te onderhouden en waar nodig uit te bouwen, maar we moeten zelf de regie 
in handen houden. 

 

Financiën 
De inrichting van onze leefomgeving wordt bepaald door de balans tussen het wenselijke 
niveau en de betaalbaarheid daarvan. Echter 70% van de begroting is uitvoering van landelijk 
beleid, WMO, Participatie, Jeugdzorg, Onderwijs. Het draait dus om gewoon goede 
dienstverlening, dat is de “core business” van de gemeente.  

 Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de 
gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom 
zuinig en zinnig worden besteed.  

 Bezuinigen is niet hetzelfde als lasten verhogen. 

 De VVD vindt dat de lasten (zoals de OZB) voor inwoners en ondernemers in Renswoude 
zo laag mogelijk moeten blijven. OZB mag niet de sluitpost zijn van de begroting. 

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven 
dekken met structurele middelen; inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 
structurele extra uitgaven.  

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. De gemeenteraad krijgt per kwartaal inzage 
waaraan geld is besteed, zodat zij haar toezichthoudende taak goed kan uitvoeren. 

 Gemeenteschuld door middel van leningen dient teruggedrongen te worden. Periodiek 
doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.  

 Renswoude maakt nog onvoldoende gebruik van de fondsen en mogelijkheden die de 
provincie biedt. Er is concrete financiering beschikbaar voor initiatieven in dorpen en in 
het buitengebied, gericht op leefbaarheid en versterking van de structuur van het 
buitengebied. Wij vinden dat daar zoveel mogelijk gebruik van gemaakt moet worden. 

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 

 De gemeente is er voor de inwoners van Renswoude, niet andersom.  
 
 

 Verder met Renswoude 
De VVD Renswoude is onderdeel van een landelijk georganiseerde partij. Het grote voordeel 
hiervan is dat wij op een groot (kennis)netwerk kunnen bouwen en dat we korte lijnen 
hebben met de regionale, provinciale -een Statenlid uit Renswoude!- en landelijke 
bestuurders. Dit is erg belangrijk bij thema’s die een gemeenschappelijke samenwerking 
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nodig hebben. Tegelijkertijd hebben wij de ruimte om af te wijken van de landelijke 
standpunten, als dit beter aansluit bij de Renswoudse situatie.  
 
Een belangrijke voorwaarde voor een stabiel (financieel) beleid is een constructief politiek 
klimaat. De afgelopen jaren is de VVD in Renswoude helaas geen onderdeel geweest van de 
coalitie, maar hebben wij ons altijd positief kritisch en constructief ingezet voor de belangen 
van de inwoners van Renswoude. Wij willen graag onderdeel uitmaken van het college van 
burgemeester en wethouders vanaf 2018, zodat wij ons optimaal kunnen inzetten voor 
Renswoude. 
 
Onze toekomst als zelfstandige gemeente valt of staat met een krachtig bestuur en de juiste 
mensen op de juiste plek. Wij hebben het volste vertrouwen dat onze kandidaten hier een 
uitstekende invulling aan kunnen geven. 
 
VVD: voor een betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar Renswoude. 
 
Verder met Renswoude! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


