
We  Soest

Verkiezingsprogramma Soest en Soesterberg 2022–2026

•   Versterken van het dorpse en groene karakter
•   Bouwen in het middensegment en  

doorstroming stimuleren
•   Behoud van winkels en voorzieningen
•  Verantwoordelijkheid nemen

•   Voldoende ruimte voor ondernemers en  
lokale werkgelegenheid

•  Solide financieel beleid
•   De best mogelijke zorg voor inwoners  

die dit echt nodig hebben



Beste lezers,

 

Bijgaand ons verkiezingsprogramma Soest en Soesterberg 2022-2026. 

In dit programma lezen jullie wat we als VVD willen realiseren de komende 

periode.

Hiervoor hebben we uitgebreid met Soesters en Soesterbergers gesproken 

over wat er speelt in onze dorpen. Die gesprekken maken duidelijk dat 

Soest een fijne gemeente is om te wonen en werken. Wel is er nog veel te 

doen de komende jaren. We zetten ons graag in voor de uitdagingen waar 

we voor staan zoals het bouwen van woningen, het versterken van groen 

en de economische kracht van Soest en Soesterberg, maar ook goede 

zorg en ondersteuning voor jong en oud. 

Het verkiezingsprogramma ligt nu vast, maar ons denken staat niet stil.  

Wil je meedenken of meehelpen? Zoek contact!

Ik wil graag samen met de andere VVD-kandidaten aan de slag voor  

Soest en Soesterberg en zoveel mogelijk uit ons programma realiseren. 

Dus… 16 maart 2022, stem VVD!
 

Liesa van Aalst
Lijstrekker VVD
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Wonen
Het is mooi en fijn wonen in Soest en Soesterberg. Waar je ook 
woont in onze gemeente, overal ben je snel in het groen en woon je 
vlakbij voorzieningen. We vinden het belangrijk dat iedereen een 
passende en betaalbare woning kan vinden. Daarom willen we extra 
woningen blijven bouwen, zonder dat het ten koste gaat van het 
groen dat onze dorpen zo mooi maakt.

•  We zijn voor het versterken van het dorpse en groene karakter  

van Soest en Soesterberg.

•  Bouwen is goed voor onze gemeente, onze dorpen blijven hierdoor 

vitaal, maar we zijn geen voorstander van grootschalige 

uitbreidings locaties.

• We zijn voor versnelling van de bestaande planvorming. 

•  Door bouwen en groei blijven de voorzieningen in stand waardoor 

het in Soest en Soesterberg zo fijn wonen is. 

•  We focussen op bouwen met kwaliteit waarbij het omliggend groen 

goed bereikbaar is en waarbij het groene karakter van Soest en 

Soesterberg gewaarborgd blijft.

•   We focussen op betaalbare woningen, met name voor het midden-

segment.

•  We willen de doorstroming actief stimuleren: bouwen voor  

ouderen – met name door het realiseren van o.a. aantrekkelijke  

appartementen – schept ruimte voor jonge gezinnen.

•  We zijn voorstander van wonen boven winkels of in langdurig  

leegstaande winkels, dit houdt de centrumlocaties levend.

•  Wonen is meer dan een stapel stenen. Bevorder de leefbaarheid  

en ook het sociaal contact binnen de wijken.

•  Ons motto is: bouwen voor langdurige kwaliteit en in een schone  

en veilige omgeving met zorg voor elkaar.

•  De VVD is terughoudend in het oprekken van de ‘rode contouren’. 

Als dit de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt is de VVD echter 

bereid aan de ‘rafelranden’ van Soest te bouwen, maar wel met 

versterking van het groene karakter.

Economie
Soest is echt een ondernemende gemeente! Steeds meer inwoners 
beginnen een eigen bedrijf en ons midden- en kleinbedrijf is dé 
banenmotor van onze gemeente. We willen dat graag faciliteren.

•  We willen inzetten op een goed bedrijfsklimaat met daaraan  

gekoppelde werkgelegenheid. Dit is immers belangrijk voor het  

stimuleren van het economische en sociale leven in Soest.

•  Geef de 6.000 ondernemers in Soest de ruimte en voorkom  

overbodige regels.

•  Breng het ondernemerschap in de vorm van kleinschalige ZZP’ers  

ook naar de wijken, dit verhoogt immers de dynamiek in de wijken.

•  Behoud de bestaande bedrijventerreinen.

Hieronder onze verkiezingsstandpunten
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•  Als bedrijfslocaties verdwijnen omdat hier woningen worden 

gebouwd of als bedrijfsterreinen worden getransformeerd, zoals in 

Soesterberg-Noord, zijn we voorstander van compensatie op een 

andere locatie, bijvoorbeeld uitbreiding van het bedrijventerrein 

Centurionbaan.

•  Creëer toekomstige ruimte voor ondernemers, denk na over een  

nieuw bedrijventerrein en revitaliseer bestaande bedrijventerreinen  

waar nodig en gewenst.

•  We zijn voorstander van professioneel parkmanagement,  

dit verhoogt immers de kwaliteit van de bedrijfsterreinen.

•  Bevorder het hoogwaardig toerisme, dit is goed voor Soest  

en Soesterberg (zonder dat dit leidt tot overbelasting):  

  -  Meer (media)aandacht voor de kwaliteit van zowel de bossen,  

de polder als de Soesterduinen.

  -  Meer (media)aandacht voor Soesterberg als hart van de  

militaire historie van Nederland.

  - Meer (media)aandacht voor ‘De Wegh der Weegen’. 

 - Stimuleer de bekendheid van B&B’s en lokale hotels.

 -  Stimuleer de verdere economische samenwerking met  

de Utrechtse Heuvelrug.

Sociaal domein
Iedereen verdient goede zorg en ondersteuning. We helpen elkaar 
als je gezondheid je in de steek laat of je je baan verliest. We willen 
doorgaan met het investeren in betere zorg. Zorg die dichtbij huis 
is, van goede kwaliteit en betaalbaar.

•  ‘Zorg een beetje voor elkaar’ stimuleren door de sociale verbonden-

heid op wijkniveau te stimuleren. 

•  Focus op wat mensen wél (zelf) kunnen, maar ondersteun waar 

nodig. Zelfredzaamheid eerst, maar wel binnen een sociaal opvang-

net. Dus: ‘vangnet, géén hangnet’. Maar wel onvoorwaardelijke 

steun bieden daar waar nodig en gewenst.

• We willen de zorg laagdrempelig en dicht bij de mensen houden.

•  Zorg voor iedereen die dit nodig heeft. Maar wel beheersbaar en 

kostenefficiënt om daarmee de toekomst bestendigheid van het 

sociaal domein garanderen.

•  We willen jongeren in aanraking brengen met ouderen door  

gerichte acties vanuit scholen en zorginstellingen.

•  Eenzaamheid is een gevoel dat we allemaal kennen en waar we 

alleen samen iets aan kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat  

we elkaar ontmoeten in onze dorpen en buurten.

•  We zetten in op het tijdig signaleren van problematische schulden 

en taalachterstanden, zo helpen we verdere escalatie voorkomen. 

•  We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Daarom 

zetten we waar nodig in op om- en bijscholing in aansluiting op 

iemands talenten en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
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•  Het bieden van sociale hulp en vroegtijdige preventie is erg  

belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten 

bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom 

zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale teams, huisartsen, welzijns-

werk, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol.  

Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo 

effectief mogelijk wordt. 

•  Problemen van jongeren kunnen te maken hebben met problemen 

van ouders, denk aan gezondheidsproblemen of schuldenproble-

matiek. Door niet alleen naar de jongere te kijken maar naar het 

gehele gezin kunnen jongeren beter en effectiever geholpen 

worden. 

Groen en duurzaamheid
Wie aan Soest en Soesterberg denkt, denkt ook aan onze prachtige 
natuurgebieden zoals de Soesterduinen, de Vliegbasis of de Eng.  
Ook het groen in de eigen wijk is waardevol. In onze dorpen groeit 
het besef dat het nodig is om in te zetten op duurzaamheid.

•  We willen het unieke groene karakter van Soest en Soesterberg in  

al zijn dimensies behouden en waar mogelijk zelfs versterken.

•  We willen inzetten op adequaat groenonderhoud in de wijken. 

•  We willen dat de gemeente een bijdrage levert aan de nood - 

zakelijke energie transitie en onderschrijven de doelstelling van  

50% CO
2
-reductie in 2030.

•  Focus op zonnepanelen op de bestaande daken.

•  We zijn tegen zonneweides en windmolens in de natuurgebieden  

en voor selectieve inzet van deze energie-opwekkers op andere 

locaties, vanwege de mogelijke impact op de leefbaarheid.

•  We staan positief tegenover innovatieve plannen, zoals het  

plan ‘Solar Runway’ in Soesterberg, de inzet van geothermie en 

gebruik van eventueel andere innovatieve energiebronnen.

Winkels
Onze gemeenten kenmerken zich door een divers winkelbestand,  
de verschillende winkelcentra zorgen voor sfeer en beleving in het 
dorp en zijn belangrijke plekken waar mensen elkaar ontmoeten.

•  We willen de winkelgebieden zowel in de Van Weedestraat,  

Soest-Zuid als de Soesterbergse Rademakerstraat optimaliseren  

en leegstand voorkomen. Krachtige en gezellige winkelgebieden 

vormen immers de kern van Soest en zijn plekken waar alle  

Soesters elkaar ontmoeten. Koop dus lokaal!

•  Combineer wonen, winkelen en werken.

•  Focus op behoud, concentratie en de aanwezigheid van winkels 

met een veelheid van winkelcategorieën. Voorkom het wegtrekken 

van koopkracht.

•  Behoud gratis parkeren als onderscheidend kenmerk van Soest  

en Soesterberg. 
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•  We willen kort parkeren met de zogeheten ‘Blauwe Zones’  

handhaven om winkelgebieden zo optimaal voor iedereen  

bereikbaar te houden.

•  We zijn voorstander van een actieve winkelmanager, die de  

samenwerking tussen winkeliers enerzijds en de gemeente en  

de omgeving anderzijds gaat coordineren

• Verruim de mogelijkheden voor zondagsopeningstijden van winkels.

Mobiliteit
Soest en Soesterberg zijn goed bereikbaar met de auto, de trein of 
de fiets. Je kan hier gratis parkeren. Dat willen we zo houden!

•  We zetten ons in voor de instandhouding van maximale bereikbaar-

heid van en in Soest en Soesterberg, mede gezien het feit dat het 

aantal inwoners zal toenemen doordat in de nabije toekomst 

meerdere woningbouwprojecten gerealiseerd zullen worden.

•  We willen het fietsen binnen Soest verder faciliteren, de fiets-

verbindingen en het hoofdsnelfietsnetwerk naar en binnen Soest 

verder uitbreiden.

•  We juichen de eventuele komst van een lightrailverbinding tussen 

Utrecht en Amersfoort, via Soesterberg, toe.

•  We willen bestaande busverbindingen en dienstregelingen  

in stand houden.

 

Afval
We scheiden al heel goed ons afval op weg naar een circulaire 
economie in de gemeente.

•  We zijn voorstander van achteraf scheiden van afval en de inzet  

van minder afvalcontainers per huishouden en willen waar mogelijk  

de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers bevorderen.

•  We willen een actieve bijdrage leveren aan het stimuleren van  

de circulaire economie.

•  We ruimen onze eigen rommel op en laten geen afval slingeren.  

We juichen het initiatief toe om ook jongeren hiervan bewust te 

maken.

Soesterberg
Soesterberg is volop in ontwikkeling. Er wordt flink geïnvesteerd  
in het dorp dat groeit nu er nieuwe woningen gebouwd worden. 
Hiermee willen we doorgaan. Daarnaast willen we inzetten op  
versterking van de sociale voorzieningen.

•  voor Soest is voor de VVD dus ook  voor Soesterberg.

•  Het Masterplan Soesterberg moet zo snel als mogelijk worden  

afgerond.

•  Het voorzieningenniveau en de gezelligheid in het hart van  

Soesterberg moeten gestimuleerd worden. Het centrum moet  

meer cachet krijgen, beter worden ‘aangekleed’ met meer  

beleving, vooral in de Rademakerstraat.
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•  We willen in Soesterberg een sociaal-cultureel centrum tot stand 

brengen. Dit zorgt voor meer verbinding tussen de mensen.

•  We juichen een shuttleverbinding tussen Soesterberg en het station  

Den Dolder (met aansluiting op de lijn Utrecht – Amersfoort) toe  

om zodoende het toerisme en de economie rond het Nationaal 

Militair Museum stimuleren.

•  Meer aandacht voor de ‘Wegh der Weegen’ als historisch  

onderdeel van Soesterberg. 

 

Financiën
De gemeente Soest staat er gelukkig financieel gezond voor,  
met lage lasten voor inwoners, en dat is niet vanzelfsprekend 
gezien de financieel moeilijke jaren.

• We staan voor een goed en solide financieel beleid. 

•  We maken ons hard voor een jaarlijks sluitende begroting,  

zodat ook in de toekomst sprake is van een voldoende financiële 

draagkracht.

•  We willen zo laag mogelijke lasten zodat inwoners van Soest  

en Soesterberg niet meer gemeentelijke heffingen betalen dan  

strikt noodzakelijk.

• De lasten van de OZB moeten beheersbaar blijven. 

Sport en cultuur
De gemeente heeft een divers sport- en cultuuraanbod waar  
veel gebruik van wordt gemaakt. Toegang tot sport en cultuur  
moet voor alle inwoners gegarandeerd zijn.

•  We vinden het belangrijk dat alle jongeren in aanraking komen  

met en actief participeren in sport en cultuur.

•  We willen het actief bewegen van de mensen in Soest en  

Soesterberg verder promoten (sport, wandelen en fietsen in  

de mooie Soester natuur).

•  We willen de professionaliteit binnen sportclubs en cultuur-

instellingen verder bevorderen om de clubs sterk te houden.

•  We streven naar een efficiënt en multifunctioneel gebruik van 

sport accomodaties en willen waar mogelijk sportaccomodaties  

verder privatiseren.
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Veiligheid
We voelen ons over het algemeen veilig in onze gemeente.  
De VVD is dé partij die veiligheid als hoge prioriteit in haar 
verkiezings programma heeft staan, dit is een ‘must’ voor Soest en 
Soesterberg.

•  We willen dat inwoners ongewenst gedrag en criminaliteit actief 

melden. Directe opvolging van een melding is daarvoor noodzakelijk.

•  Focus op aanpak van ondermijning (de verweving van criminaliteit  

in de gewone economie en criminele economie).

• Actieve inzet van BOA’s en wijkagenten.

•  Bevorder een wijkgerichte aanpak om overlast en criminaliteit  

terug te dringen.

Bestuur en dienstverlening
De VVD heeft de afgelopen vier jaar haar verantwoordelijkheid 
genomen door de zware portefeuilles Financiën, Economie en 
Sociaal Domein te beheren. Het huishoudboekje van de gemeente 
is op orde en goede zorg voor en ondersteuning van inwoners is  
in stand gehouden.

•  We willen belemmeringen wegnemen en zorgen voor een adequate 

ambtelijke bezetting, zodat de dienstverlening naar burgers en 

bedrijven verder verbetert.

•  We zien het belang voor een goede regionale samenwerking,  

we leven immers niet op een eiland. 

•  De VVD wil moeilijke besluiten niet uit de weg gaan en de  

verantwoordelijkheid nemen voor een goed en gedegen bestuur.

•  We willen inwoners waar het kan actief laten participeren,  

binnen de daartoe passende beleidskaders en randvoorwaarden.

•  We zetten in op verdere digitalisering van de dienstverlening aan  

burgers, maar met behoud van de fysieke toegang voor wie die 

daar behoefte aan heeft.

Dit verkiezingsprogramma is met zorg samengesteld en mede  
gebaseerd op twee inspraakronden met leden van de VVD en  
bewoners van Soest en Soesterberg. 
 

De VVD-programmacommissie Soest en Soesterberg:

-  Evert ten Kate, voorzitter VVD Soest

-  Liesa van Aalst, VVD-wethouder

-  René Corbeij, raadslid VVD-fractie

-  Karel van Geet, fractieadviseur

-  Pieter Koenders, VVD-lid
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