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> INLEIDING 

Veenendaal is een gemeente om trots op te zijn. Voor de één is het een dorp, voor 
de ander een stad, maar bijna 65.000 Veenendalers noemen het hun thuis. Een plek 
waar het prettig wonen, werken en winkelen is. Een plek vol talent en mogelijkheden. 

Maar ook een plek waar het de afgelopen jaren moeilijk is geweest. De economische 
crisis heeft hard toegeslagen. Waar wij voor de crisis nog ruim 30.000 

arbeidsplaatsen hadden, zitten we nu rond de 27.000. Ook de gemeentefinanciën 
stonden zwaar onder druk. Om de lasten van onze inwoners en bedrijven niet te 
hoeven verhogen hebben we stevig ingegrepen.  

Maar we zijn het dieptepunt voorbij. De economie trekt aan, meer mensen vinden 

een baan en er komt weer ruimte om te investeren. Dat betekent niet dat we kunnen 
stilzitten. Te veel Veenendalers voelen nog niet dat het beter gaat. De topprioriteit 
van de aankomende periode is dan ook werk, werk, werk. Met zo min mogelijk regels 

voor alle Veenendalers en een ondernemersvriendelijk economisch beleid willen wij 
hier onze schouders onder zetten. Zo kunnen alle Veenendalers profiteren van de 

nieuwe kansen. 

De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn buitengewoon belangrijk. De 

afgelopen jaren stonden vooral in het teken van de crisis en bezuinigingen, wij 
moesten door de financiële storm heen. Het Veense schip heeft die storm goed 

doorstaan. Nu komen er andere vragen op. Waar gaat ons schip heen? Welke koers 
zetten wij uit? Wat voor Veenendaal willen wij zijn? 

De VVD kiest voor een modern Veenendaal, waar mensen elkaar ruimte gunnen 

en in hun waarde laten. Dat betekent dat de zondag een dag van álle Veenendalers 
is. Een dag die iedereen kan gebruiken op de manier waarop hij of zij dat zelf wil. Of 

het nu is om naar de kerk, de familie of naar de winkel te gaan.  

De VVD kiest voor een bereikbaar Veenendaal, waar bedrijven zich graag vestigen 

door de centrale ligging aan de A12. Wij willen de Rondweg-Oost verbreden en 
daarbij passende leefbaarheidsmaatregelen nemen voor omwonenden. Wij kunnen 

het ons niet veroorloven om Veenendaal vast te laten lopen.  

De VVD kiest voor een bruisend Veenendaal, waar wij de succesvolle acties voor 

een Vitale Winkelstad voortzetten en uitbouwen. Dit betekent meer evenementen, 
lage parkeertarieven en het succesvolle Stadsstrand grotendeels behouden. 

De VVD kiest voor een open Veenendaal, met een duidelijk integratiebeleid waarin 

wij discriminatie bestrijden, maar waar wij ook onvoorwaardelijk staan voor onze 

cultuur en onze vrijheden. 

De VVD kiest voor een veilig Veenendaal, waar wij de aanpak van criminaliteit 

voortzetten en onveilige situaties aanpakken. Waar onze burgers zich door 
verloedering, hardrijdende scooters en hangende jeugd onveilig voelen, zorgt de 

gemeente dat dit aangepakt wordt. 

Veenendaal heeft alle reden om optimistisch te zijn. Er is een goede basis gelegd 

voor de toekomst. We willen graag met alle Veenendalers verder bouwen aan die 
toekomst. Met dit positieve programma hopen wij hier een bijdrage aan te leveren. 

Want wij willen verder met Veenendaal, doet u mee? 
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> Ik wil leven in een Veenendaal… 

 

1. waar het fijn leven is 
1.1 waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen, het is je thuis. De plek waar je je veilig 
en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen 

dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Altijd en 
overal moeten er mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of om door te stromen.  

 Wij willen dat er voldoende en betaalbare koopwoningen zijn voor starters en 
doorstromers. Daarbij horen voldoende woningen in het middensegment, zowel in 
de koop als in de vrije huur. Daarnaast moeten er ook kavels zijn voor mensen 

die hun eigen huis bouwen. Om dit mogelijk te maken willen wij doorgaan met 
bouwen. Projecten zoals Veenendaal-Oost, Brouwerspoort en Salamander 

worden voortvarend voortgezet.  

 Wij willen maximaal 30% gesubsidieerde woningbouw. Gesubsidieerde 

huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De 
gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het stimuleren van 
doorstromen. 

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke 
mogelijkheden er zijn om woningen te vergroten of aan te passen. Wij kiezen voor 

levensloopbestendig bouwen, zodat bewoners hun huis gemakkelijk kunnen 
aanpassen aan hun levensfase. 

 We willen af van welstandstoezicht, met uitzondering van het toezicht op 

monumentale panden. 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de 

leefomgeving. Daarom willen wij de OZB laag houden. 

 Wij zijn voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal 

samen met het Rijk en de provincie, mits de kosten voor Veenendaal te overzien 
zijn. 

 De bedrijventerreinen zijn goed onderhouden en zien er aantrekkelijk uit. Oude 

bedrijventerreinen zoals het Ambacht knappen wij op. Wij sluiten ze beter aan op 
de omgeving en maken ze bereikbaar, veilig en modern. Lukt dat niet meer, dan 

zetten we ons in voor een nieuwe bestemming, zoals bijvoorbeeld 
starterswoningen. 

 Groei is nodig voor een aantrekkelijke, vitale en bruisende plaats waar mensen 
graag komen om te wonen, werken en winkelen. Doordat gezinnen kleiner 
worden blijft de vraag naar woningen groot, dit dreigt de groeimogelijkheden van 

Veenendaal te belemmeren. Dit is omdat we niet alleen maar kleine, goedkope 
woningen willen realiseren, er moet ook ruimte zijn voor grotere woningen en 

stedelijk groen. Binnen de beperkte ruimte van Veenendaal is dit een uitdaging. 
De komende paar jaar is er nog geen probleem, maar een verkenning hiernaar is 
wel nodig. In de uitvoering van de onlangs vastgestelde Strategische Visie voor 

2040 zullen wij hier aandacht voor blijven houden. 
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1.2  waar jouw wijk goed onderhouden is en je je afval makkelijk 
kwijt kunt 

 

Wij wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een 
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en 

straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Zo kan 
ook de afvalstoffenheffing laag blijven. 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuil 

rond afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt. Vernielingen 
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de 

veroorzaker. Wij hebben ons samen met Veenendaal Schoon, met succes 
ingezet voor een extra aanpak van zwerfafval. Deze aanpak willen wij op peil 
houden. Een schone wijk is een veilige wijk.  

 Het beheer van de openbare ruimte in de wijken is goed op orde. De 
groenvoorzieningen zijn vakkundig bijgehouden. In de Pioniersbuurt, West en 

Engelenburg kan dat bijvoorbeeld nog een tandje beter. Bomen worden niet 
gekapt . Als er gekapt wordt, vindt herplanting plaats. 

 Wij zijn tegen het Diftar systeem. Wij zien meer voordelen in nascheiding dan in 
bronscheiding. Daarom willen wij overschakelen op nascheiding. Maar zolang 
Veenendaal Diftar heeft, willen wij de ongewenste neveneffecten hiervan 

aanpakken . Het gaat hierbij onder meer om de vier containers bij de laagbouw, 
vuilnis rond afvalcontainers, ongewenste dumpingen en de problemen met het 

aanbieden van GFT afval bij de hoogbouw. We willen de service verhogen en 
ongewenste dumpingen beboeten.  
 

1.3  waar het water schoon is en het riool gewoon werkt 
 

Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 
schoon regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente moet zorgen voor de 
afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. Wij vinden het normaal 

dat iedereen die hiervan gebruik maakt ook bijdraagt aan de kosten.  

 Wij vinden dat de gemeente voortvarend moet samenwerken met het waterschap 

om een oplossing te vinden die de wateroverlast na een hoosbui helpt te 
verminderen. Ook de wijze van aanleg van wegen en groen en het onderhoud 

daarvan kan hierbij helpen.  

 Wij willen geen belasting op tegels in tuinen. Met deze tuintegeltaks willen 
sommige gemeenten zich bemoeien met ieders tuininrichting onder het mom de 

afvoer van regenwater te bevorderen.  
  

1.4  waar je kunt genieten van de natuur 
 
Wij houden allemaal van de natuur. Wij genieten van onze bossen, van de vogels in 

de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat wij goed voor onze natuur 
zorgen. Tegelijkertijd willen wij ruimte om te wonen, willen wij geld kunnen verdienen 

en willen wij niet in de file staan. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van 
onze lokale economie.  

 Natuurgebieden in onze omgeving, zoals Kwintelooyen, vinden wij waardevol 

voor Veenendaal. Wij hechten aan dit recreatiegebied voor onze inwoners, 
daarom moet het goed bereikbaar zijn. 
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 Het stadspark en de surfvijver zijn mooie plekken maar zij komen onvoldoende 

tot hun recht. Dat kan beter. Met ondernemers, sportclubs en andere 
organisaties gaan we deze plekken levendiger maken. Omwonenden worden 

hierbij natuurlijk nauw betrokken. 

 Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Zolang dit 

zonder permanente schade aan de natuur kan, vinden wij dat zulk 
ondernemerschap niet gehinderd mag worden. 

 De natuur is er niet om allerlei particulier afval of bedrijfsafval te dumpen, 

zulke milieuvervuiling pakken we hard aan. 
 

1.5  waar vervoer van A naar B vlot gaat 
 

Wij verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om 
boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Daarvoor moeten we 
zonder al te veel gedoe van A naar B kunnen komen. Zorgen voor een goede 

bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Wij respecteren ieders 
keuze voor mobiliteit. Lopend, per fiets, auto of openbaar vervoer; van belang is de 

vrijheid van de eigen keuze.  

 Wij willen een verbreding van de Rondweg-Oost. Hierbij willen we passende 
maatregelen voor de leefbaarheid voor de omwonenden, gericht op luchtkwaliteit 

en geluidsoverlast. Wij kunnen het ons niet veroorloven om Veenendaal vast te 
laten lopen. 

 Ons winkelcentrum dient goed bereikbaar te zijn vanuit alle windrichtingen. De 
Prins Bernhardlaan is een belangrijke toegangsweg vanuit het noorden. Wij 
hebben ons ervoor ingezet om deze snel en in overleg met de buurt en de 

ondernemers op te knappen.  

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het wegennet optimaal 

is. Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aansluiten.  

 Wij willen dat fietsers zich snel, prettig en veilig door de gemeente kunnen 

verplaatsen. Onveilige kruispunten zoals bij de Essenlaan, Hoornzwaluw, 
knooppunt Zwaaiplein-Vijgendam en de hoek Weverij-Trommelaar willen wij 
aanpakken. Een goede start is het signaleringssysteem dat nu proefdraait bij de 

fietsoversteekplaats op de Monding. 

 Veenendaal is een gemeente van bijna 65.000 inwoners en daar horen goede 

treinverbindingen bij. Het hoge aantal treinen dat uitvalt past daar niet bij, hierover 
willen wij met NS in gesprek. 

 Wij staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieve vormen van 
openbaar vervoer. Wij zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in 
plaats van passagiers.  

 Wij zijn tegen milieuzones omdat daarmee de toegang van vervoermiddelen 
verboden wordt, die landelijk gewoon toegelaten zijn.  

 Wij willen meer terughoudendheid met verkeersknippen en verkeersdrempels. 
Onnodige knippen en drempels worden weggehaald. 

 

1.6 waar je bij A én B gewoon kunt parkeren 
 

Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor zowel de auto als de fiets. Een 
laag parkeertarief maakt het aantrekkelijk voor mensen binnen en buiten Veenendaal 

om ons centrum te bezoeken.  
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 Wij zijn tegen een verdere verhoging van parkeertarieven.  

 Wij willen de parkeerkosten voor de consument laag houden. Daarom willen wij 
samen met de ondernemers snel een loyaliteits-systeem invoeren waarmee 

aankopen in het centrum beloond worden met korting bij parkeren.  

 Wij vinden het belangrijk dat er voor fietsers voldoende parkeerplekken in het 

centrum en bij de stations beschikbaar zijn. Wild stallen moet zoveel mogelijk 
worden tegengegaan. Fietswrakken en weesfietsen worden regelmatig 
verwijderd. 

 
2.  waar ruimte is voor eigen initiatief 
2.1  waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een 
bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die 

investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is 
dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, 
gaat het goed met de gemeente. Met de ICT-campus worden we nog aantrekkelijker 

voor ICT-bedrijven. We willen de succesvolle samenwerking binnen de economische 
topregio FoodValley verder uitbouwen.  

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de 
gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de 
gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lage belastingen en 

minder regels.  

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld 

wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen. Als VVD 
hebben wij in 2016 geconstateerd dat de gemeente slechts in 73% van de 
gevallen op tijd betaalde. Op ons aandringen is dit percentage inmiddels 84%. Wij 

blijven aandacht houden voor tijdig betalen aan ondernemers. Dit geldt ook voor 
betalingen aan instellingen en inwoners die daar recht op hebben. 

 Wij willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet 
handhaafbare regels. Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal 

is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. Dit kunnen we tegengaan 
door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 
oftewel door horizonbepalingen in te voeren. De gemeente heeft op ons initiatief 

onderzoek gedaan onder ondernemers en instellingen naar vermindering van het 
aantal regels. Hierdoor zijn regels geschrapt. In 2018 wordt dit onderzoek 

herhaald. Het is belangrijk continu aandacht te houden voor vermindering van de 
regeldruk. 

 De gemeente denkt actief mee met bestaande en nieuwe bedrijven over vestiging 

in Veenendaal. Een mooi voorbeeld hiervan is de vestiging van het Van der Valk 
Hotel in Veenendaal. 

 Als gevolg van regionale afspraken dreigde herontwikkeling aan de 
Groeneveldselaan onmogelijk te worden. Als VVD vinden wij herontwikkeling daar 
zeer nodig, omdat een aantal panden er verloederd bij staat. Op ons initiatief is er 

een uitzondering gemaakt voor de regionale afspraken, zodat er alsnog 
ontwikkeld kan worden. Daarbij staan we open voor de mogelijkheid om hier een 

andere bestemming te realiseren, zoals woningen. 
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2.2  waar ons winkelcentrum kan bruisen 
 
Het winkelcentrum is de grootste banenmotor van Veenendaal. We hebben hard 

gewerkt om ons winkelcentrum nog aantrekkelijker te maken en we blijven hier mee 
doorgaan. Wij hebben de afgelopen periode het initiatief genomen voor het actieplan 

Vitale Winkelstad. Dit plan is samen met alle partners uitgewerkt en leidt nu al tot 
mooie resultaten voor ons winkelhart. Zo is er een betere samenwerking met 
ondernemers opgetuigd, hebben we extra budget voor evenementen en wordt de 

Pniëlkerk opgeknapt. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van groot belang voor onze 
inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. 

 De koopzondag is economisch onmisbaar, zeker voor de winkelstad van de regio. 
De zondag is een dag van alle Veenendalers. Iedereen moet de vrijheid hebben 
om zelf de zondag naar eigen keuze in te richten. Of het nu is om naar de kerk of 

de familie te gaan, de winkel open te doen of de winkel te bezoeken. In de 
afgelopen periode hebben we voor het eerst in de geschiedenis binnen de coalitie 

afgesproken dat er ruimte kon zijn voor het instellen van een koopzondag. Wat 
ons betreft is de koopzondag een succes en geven we de ondernemers de vrije 
keuze of ze op zondag open of dicht willen zijn. 

 Het Stadsstrand is een groot maatschappelijk succes. Wij willen dit grotendeels 
behouden, waarbij er in ieder geval genoeg ruimte over moet blijven voor grote 

podiumevenementen zoals Proms Night Veenendaal. Met een beperkte 
bebouwing aan de lelijke zijde van de Corridor is dit mogelijk. Hiermee maken we 
ook de winkelroute af, wat een nadrukkelijke wens is van de ondernemers in de 

binnenstad.  

 Wij willen een bruisend en levendig centrum, met veel evenementen. Met succes 

hebben wij ons ingezet voor een verdubbeling van het gemeentelijk budget voor 
de “verdubbelaar”. Met deze verdubbelaar legt de gemeente hetzelfde bedrag bij 

dat initiatiefnemers van evenementen in het centrum hieraan besteden. Hierdoor 
is er jaarlijks €200.000 beschikbaar voor evenementen in het centrum. Dat is 
goed voor ons bruisende en levendige centrum. 

 Wij zijn blij met de net ingestelde Bedrijven Investering zone (BIZ). Hierin werken 
ondernemers en pandeigenaren van het centrum samen. Zij betalen een 

financiële bijdrage, die wordt geïnd door de gemeente. De gemeente geeft deze 
gelden door aan een stichting waarin ondernemers en pandeigenaren zitten. 
Samen besluiten zij waaraan het geld wordt besteed. Dit geeft de ondernemers in 

het centrum de mogelijkheden om het winkelgebied zo aantrekkelijk en veilig 
mogelijk te maken.  

 Wij verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Verder willen 
wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 
meldingsplicht of door algemene regels.  

 Wij schaffen de plicht om een vergunning aan te vragen af voor een klein terras 
tot 4 tafeltjes.  

 

2.3  waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 
 
We vinden het belangrijk om goed om te gaan met het milieu. Daarom willen we 
zuinig omgaan met energie en water. Dat is van belang voor onze kinderen en 

kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en voor 
het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren 

door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures. 
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Subsidies hiervoor zijn niet onze eerste keuze. Wij hebben ons ingezet voor de MVO-

prijs, waarbij jaarlijks een ondernemer die zich onderscheidt qua Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen in het zonnetje wordt gezet.  

 De gemeente stimuleert duurzaamheid door minder regels en eenvoudige 
procedures op te stellen.  

 Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Wij geloven in een 
overheid die dit stimuleert door voorlichting te geven. Wij geloven niet dat het zin 
heeft om extra milieuregels op te leggen.  

 Wij zetten ten behoeve van de energietransitie in Veenendaal in op 
energiebesparing. Alles wat niet wordt verbruikt, hoeft niet opgewekt te worden.  

 Wij willen geen windmolens en massale zonneparken in en rondom Veenendaal.  

 Wij vinden het van belang dat de inwoners en de bedrijven hun eigen keuzes 

maken. De gemeente dwingt hen niet tot het treffen van door haar bedachte 
duurzame maatregelen. Wij kiezen niet voor één technologie, maar laten de 
keuze aan de markt.  

 Wij willen ruim baan voor innovatie. Onze diepste overtuiging is dat de vrije markt 
de meest rendabele manier zal vinden om de energietransitie te realiseren.  

 Wij geloven in initiatieven van bewoners om via samenwerking tot de beste 
oplossingen te komen voor milieumaatregelen en energiebesparing. Daarvoor 

hoeft de overheid niet te proberen ieders leven te beïnvloeden, met een tegeltaks 
als resultaat.  

 Voor ons staat het draagvlak in de samenleving voor duurzaamheid voorop. Een 

greep in de portemonnee van de hardwerkende burger is geen draagvlak. 
 

3.  waar iedereen meedoet 
3.1 waar je met plezier naar je werk gaat 
 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we 

geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt 
tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de 

toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk 
gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet 
gebruiken. Wanneer dit niet kan via betaald werk, dan kan dit met vrijwilligerswerk. 

We zijn blij met de vele vrijwilligers die de handen graag uit de mouwen steken. Zij 
maken de gemeente een leukere plek om te wonen. 
 We vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 

opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers.  

 Voor mensen die echt niet kunnen werken, is er een vangnet. Wij vinden dat bij 

een bijstandsuitkering een tegenprestatie van minimaal acht uur hoort. Dit geldt 
natuurlijk niet voor mensen die wettelijk uitgezonderd zijn van deze 

tegenprestatie. De huidige tegenprestatie van minimaal vier en maximaal acht 
uur, vinden wij te gering. Wie bijstand krijgt, niet solliciteert en geen 

tegenprestatie verricht, wordt zo veel mogelijk gekort op de uitkering.  

 Wij willen dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een 
betaalde baan gaan. Werk moet lonen, dus wanneer iemand van een uitkering 

naar een baan gaat, mag het niet zo zijn dat diegene er financieel op achteruit 
gaat. Dat kan gebeuren doordat allerlei financiële regelingen van de gemeente 

niet meer van toepassing zijn. Wij vinden de gemeentelijke geld-terug-regeling 
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dan ook geen prikkel om aan het werk te gaan. Met deze regeling krijgt een gezin 

met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 100 euro per gezinslid per jaar, 
die uitgegeven kan worden aan vrijetijdsbesteding zoals bioscoop, horeca- en 

saunabezoek. 

 Wie een uitkering aanvraagt of ontvangt moet juiste informatie leveren. Fraude 

met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de 
laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.  

 

3.2  waar je met plezier naar school gaat 
 
Op school leren we kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan 
hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn. Wij leren ze 

hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leren we allen wat normaal is en 
wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van 

mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. We zijn trots op onze 
meesters en juffen voor de klas.  

 Het onderwijs in Veenendaal moet goed aangesloten zijn op de arbeidsmarkt. De 

gemeente helpt bij het samenbrengen van scholen en werkgevers. Daarmee 
kunnen scholen inspelen op de behoefte van ondernemers. Dit pakken we ook op 

in FoodValley. De ICT-campus is hiervan een goed voorbeeld.  

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat 
school bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Naast het leren van taal en 

tafels is er dan ook ruimte voor muziek, sport en cultuur. We juichen de 
ontwikkeling van Integrale Kind Centra toe. Hierin worden opvang, ontwikkeling 

en onderwijs voor kinderen tot 13 jaar bij elkaar gebracht.  

 School moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Scholen 

hebben nadrukkelijk een taak bij tijdige signalering van radicalisering, loverboys, 
pesten en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelingskansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de 

gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Dat kan 
al door kinderen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te laten bezoeken.  

 

3.3  waar aandacht is voor álle kinderen 
 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten. Zij maakt 
jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor 

de opvoeding en zij worden daarop zo nodig aangesproken. Als de ouders het 
belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. 
Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg.  

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor gezinnen in de problemen één 
hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 Voorkomen is beter dan genezen. Wij willen dat de gemeente er op tijd bij is om 
ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om probleemgedrag bij 

jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren, willen wij dat de gemeente zorgt voor 
goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, 
welzijn, cultuur en sport. 
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3.4 waar iedereen goede zorg krijgt 
 
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 je 

nodig hebt.  
We willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de 

ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de 
gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen we initiatieven voor 

zorg op kleine schaal.  

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet 
voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden we het van belang dat de 

gemeente de mogelijkheid biedt om gratis, onafhankelijke ondersteuning te 
krijgen bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te 

scheppen in de regels en die met je meedenkt. 

 Wij vinden dat iedereen in Veenendaal de zorg moet krijgen die nodig is. Niet de 
zorgbudgetten zijn leidend, maar de zorgbehoeften.  

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. 
Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente 

staat mantelzorgers zo goed mogelijk bij om te voorkomen dat zij overbelast 
raken. We bieden een mantelzorgwaardering, respijtzorg en een steunpunt voor 

mantelzorgers aan. 

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke 
mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Op ons initiatief worden deze via een 
openbare aanbesteding ingekocht, zodat we de beste kwaliteit krijgen voor de 

laagste prijs.  

 AED’s kunnen levensreddend zijn bij hartfalen. Wij vinden het belangrijk dat er op 

korte afstand, op ieder moment van de dag, een AED beschikbaar is. Op ons 
verzoek worden de spreiding en beschikbaarheid hiervan in Veenendaal 
onderzocht. Daarnaast is er aandacht voor het opleiden van vrijwilligers die met 

AED’s kunnen omgaan.  
 

3.5 waar ruimte is voor sport 
 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen 
van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Het 

sportbeleid wordt in Veenendaal op een uitstekende manier uitgevoerd door 
Sportservice. Wij waarderen de ondernemende, professionele en betrokken houding 

van deze organisatie. 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Aan gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een 
redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook als vrijwilliger bij de 
club. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om 
de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches 

kunnen hierbij helpen.  
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 Buitensporten zoals calisthenics en bootcamp worden steeds belangrijker in onze 

samenleving. Daarom hebben wij verzocht om meer ruimte hiervoor bij het 
sportbeleid. 

 Wij hebben ons recent ingezet voor extra kunstgrasvelden bij DOVO en GVVV. 
Indien nodig staan wij positief tegenover de aanleg van nieuwe velden.  

 

3.6  waar aandacht is voor kunst, erfgoed en cultuur 
 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur 
stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op 
de economie. Wij hebben ons in deze periode met succes ingespannen om cultuur 

de middelen te geven die nodig zijn voor een levendig Veenendaal. Evenementen en 
cultuur maken Veenendaal bruisend en zorgen voor een gemeente waar het prettig 

wonen, werken en winkelen is.  
Cultuur in Veenendaal is van iedereen. Voor ons zijn daarin behoud van het erfgoed, 
cultuuronderwijs en de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de 
geschiedenis en cultuur van Veenendaal kennen. Wij vinden het belangrijk om 

ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische 
evenementen zoals de Bijenmarkt, Lampegietersavond en de Sinterklaas-intocht. 

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen.  

 Wij voorstander van een zogenoemd digitaal evenementenloket waarmee de 

aanvraag van een vergunning eenvoudiger kan worden. .Bij kleinschalige 
evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

 

3.7  waar nieuwkomers zich aanpassen  
 
Het is in Nederland normaal dat wij mensen opvangen die uit een oorlogsgebied 

komen. Als het daar weer veilig is, gaan ze indien mogelijk weer terug naar hun 
thuisland. Zolang nieuwkomers in Veenendaal zijn, moeten ze zich aanpassen. Dat 

betekent dat ze de Nederlandse taal leren, bijdragen aan de samenleving en onze 
waarden en normen accepteren. 

 De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. 

De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare 
cursussen zijn in de Nederlandse taal.  

 Iedereen die kan werken, werkt. Wie in de bijstand zit en de Nederlandse taal niet 
wil leren krijgt een korting op de uitkering. Zonder voldoende beheersing van de 

Nederlandse taal vind je immers moeilijk werk en kun je niet integreren.  

 Nieuwkomers die hier blijven tekenen een participatieverklaring waarmee zij 
aangeven dat zij de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de 

Nederlandse samenleving kennen en respecteren. 

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Veenendaal heel veel nieuwkomers die hun 

eigen weg hebben gevonden en die geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat 
hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland 

biedt. Wij zijn daar trots op. Ook van anderen verwachten we dat ze de kansen 
grijpen. Discriminatie op basis van geloof of afkomst is verwerpelijk. Wij 
beoordelen mensen niet op hun geloof maar op hun gedrag. Niet op de afkomst 

die ze hebben maar op de toekomst die ze willen opbouwen. 
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 Onze cultuur biedt veel vrijheden. Die vinden wij waardevol en willen wij 

beschermen. Mislukte integratie is een bedreiging voor deze vrijheden. Daarom 
moeten wij als samenleving pal staan voor onze vrijheden. Wie hier integreert en 

onze vrijheden respecteert, is van harte welkom. Voor wie zich tegen onze 
vrijheden verzet, haat zaait, actief oproept tot geweld of onze cultuur wil 

ondermijnen is in Veenendaal geen plaats.  

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. 
De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  

 Asielzoekers die overlast geven, zoals regelmatig voorkomt in ons winkelcentrum 
Ellekoot, zullen worden aangepakt.  

 

4.  waar je je veilig voelt 
4.1  waar de regels gehandhaafd worden  
 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze buurt en in ons huis.  

 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. Wij zijn geen voorstanders van buurtvaders. 

 Regels die niet worden gehandhaafd, kunnen wat ons betreft net zo goed worden 
afgeschaft. 

 Overlastgevende hangjongeren, zoals in West, Engelenburg en Petenbos, 
worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Ook hun ouders worden op 

deze verantwoordelijkheid aangesproken. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op 

diegenen die deze veroorzaken. Vandalen gaan betalen.  

 Burgemeester en politieleiding ondersteunen de politieagent met alles wat nodig 
is om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester gebruikt al 

zijn bevoegdheden en mogelijkheden om de openbare orde te handhaven en 
overlast te bestrijden. 

 

4.2 waar criminelen hard worden aangepakt 
 

Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld 
is helemaal uit den boze. Hufters pakken wij hard aan. Hulpverleners en anderen die 

zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. 
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. 
Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze ook kunnen 

inzetten. 

 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 de steun van het lokaal gezag.  

 We hebben ons met succes ingezet voor een budget om extra in te zetten op de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit, zoals drugscriminaliteit. De gemeente 
pakt drugsdealers aan. Drugsdealers vormen bijvoorbeeld in het PWA-park een 

probleem. De burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te 
sluiten.  
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 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, wij ondersteunen daarom 

het gebruik van (flexibel) cameratoezicht en helmcamera’s. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open 

voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Wij 
hebben ons met succes ingespannen voor de mogelijkheid om WhatsApp-borden 

in de wijk te plaatsen om hiermee inbrekers te waarschuwen dat er op hen gelet 
wordt.  

 Wij hebben sinds een aantal incidenten speciale aandacht voor de veiligheid rond 

sportvelden. Op ons initiatief komt er in overleg met de sportverenigingen een 
plan van aanpak. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als ze misbruikt worden voor het 
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken 

van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.  
 

5. waar de gemeente er voor ons is 

5.1  waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 
De VVD wil een compacte en krachtige overheid. Wij verwachten van de gemeente 

dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge 
prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de 

bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is 
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. 
Zo kunnen wij wanneer het ons uitkomt, onze zaken, zoals voor een paspoort of 

rijbewijs, regelen.  

 Wij vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je belt en dat de 

gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. Kortom een klantgerichte 
houding. De eerste vraag moet zijn: Hoe kan ik u helpen?  

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer 
gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding 
van subsidies online toegankelijk te maken.  

 Privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de gemeente de digitale 
privacy van inwoners borgt. Datalekken dienen zo goed mogelijk te worden 

uitgesloten. De gemeente werkt samen met andere overheden, 
opsporingsinstanties en rechterlijke macht om digitale criminaliteit, zoals 
identiteitsfraude, tegen te gaan, op te sporen en te bestraffen.  

 Wij staan voor vernieuwing van de lokale politiek. De gemeenteraad dient meer 
de samenwerking op te zoeken. Het beste resultaat voor Veenendaal is van 

belang. Een moderne gemeenteraad raadpleegt de expertise en inzichten van 
haar inwoners, zoals wij hebben gedaan bij het winkelcentrum met Vitale 

Winkelstad. 
 

5.2  waar de overheid je niet in de weg zit 
 

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven die 
van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Dat kan zij bijvoorbeeld 

door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van 
overbodige regels en het leggen van verbindingen tussen initiatiefnemers, relevante 
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bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium 

betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via wijkbijeenkomsten, maar ook 
door individuele burgers en ondernemingen direct te betrekken (waar mogelijk 

digitaal).  

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale 

opstelling en heeft de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de 
gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren. Daarmee kan 
kostenefficiëntie worden behaald. Onze goede samenwerking binnen regio 

FoodValley is hier een goed voorbeeld van. 

 De komende Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk 

plannen. De gemeente brengt de Omgevingswet actief tot uitvoering. 
 

5.3  waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 
 

Wij zijn voor lage lasten voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro aan 

belastinggeld die de gemeente uitgeeft is door onze hardwerkende inwoners en 
ondernemers verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinvol worden besteed. Wij 

willen dat duidelijk is waaraan ons belastinggeld wordt uitgegeven. 

 In de afgelopen periode is het ons gelukt de financiën op orde te krijgen. Wij 
kozen voor bezuinigen in plaats van lasten verhogen. De gemeentelijke 

belastingen zijn alleen gecorrigeerd voor de inflatie. Wij willen ook de komende 
vier jaren geen stijging van de belastingdruk. Mogelijk krijgt de gemeente in de 

toekomst meer eigen mogelijkheden om belasting te heffen. Wij willen niet dat de 
gemeente deze mogelijkheden gebruikt om inkomensafhankelijke belasting te 
introduceren. Inkomenspolitiek via de belastingen hoort op landelijk niveau thuis. 

 Wij willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet 
acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.  

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. Wij vinden dat de 
gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. 

Structurele uitgaven moeten we dekken met structurele middelen: Incidentele 
meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele uitgaven.  

 De gemeenteschuld dient teruggedrongen te worden. Periodiek doet de 

gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. Veenendaal 
heeft een hoge schuldenlast die is opgelopen van 115 miljoen in 2009 tot 150 

miljoen euro in 2017. Wij willen door voorzichtig financieel beleid en het verkopen 
van vastgoed deze schuldenlast verlagen.  

 


