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Inleiding 

Christelijk, sociaal en duurzaam 
Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat de ChristenUnie voor het eerst meedeed met de 

gemeenteraadsverkiezingen in Renswoude. In mei 2013 ontstonden de eerste plannen om een 

ChristenUnie in Renswoude op te richten en in maart 2014 vonden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarbij wij een eerste zetel hebben behaald in de 

gemeenteraad. Wat is er in de afgelopen jaren veel gebeurd! We hebben tientallen 

ondernemers bezocht, kregen meerdere verzoeken van bewoners van de Taets van 

Amerongenweg om hen te bezoeken in verband met de sloop van hun huizen, we gingen in 

gesprek met bewoners van de Platanenlaan over een mogelijk schietincident en we hebben in 

de gemeenteraad ons samen met andere partijen hard gemaakt voor de bouw van een nieuwe 

Borgwal. In die jaren is ons ledenaantal verdriedubbeld, hebben we een zelfstandig bestuur 

kunnen vormen en zijn we gezegend met ontzettend veel mensen die zich actief dan wel als 

adviseur voor de ChristenUnie Renswoude willen inzetten.  

 

Gemotiveerd door ons geloof in Jezus Christus willen wij ook de komende jaren voortvarend 

aan de slag gaan en een uniek christelijk geluid laten horen. De Bijbel is daarbij ons 

fundament en leidraad. Neem bijvoorbeeld Mattheüs 25 waarin het volgende staat: "Wie de 

hongerigen voedt, naakten kleedt, gevangenen bezoekt, vreemden gastvrij ontvangt, volgt 

Jezus." Wij zien het als onze opdracht om aan iedereen aandacht te schenken en vooral ook 

aan die mensen die het niet altijd even makkelijk hebben in ons dorp.   

 

Onze christelijke overtuiging ligt aan ons handelen ten grondslag. Dat wil zeggen dat wij 

politiek willen bedrijven op basis van Bijbelse waarden zoals rentmeesterschap, solidariteit, 

gerechtigheid, barmhartigheid en integriteit. Concreet betekent dit onder andere dat 

economisch gewin niet ten koste mag gaan van natuur en milieu (rentmeesterschap), dat we 

onszelf voor de ander inzetten (solidariteit), dat gemeentelijke middelen eerlijk over de 

inwoners van Renswoude worden verdeeld (rechtvaardigheid), dat we de zwakkeren helpen 

(barmhartigheid) en dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen (integriteit). In de 

kern komt dit neer op God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Met de Bijbel als 

leidraad volgt de ChristenUnie Renswoude een standvastige koers.  

 

Onze gemeente inrichten op een dergelijke manier is niet een taak die zich alleen op politiek 

niveau afspeelt. Het is enkel te bereiken als we ons er met zijn allen voor inzetten. 

Saamhorigheid is daarom de basis. Dit ontstaat in samenlevingsverbanden als gezinnen, 

scholen, kerken, bedrijven, sportclubs en verenigingen. Het is ons doel om deze verbanden 

zoveel mogelijk te ondersteunen vanuit de gemeente.  

 

Ondanks dat wij erg trots zijn op hoe goed het nu gaat in Renswoude, is er altijd ruimte voor 

verbetering. De ChristenUnie Renswoude heeft oog voor de toekomst en draagt graag in dit 

verkiezingsprogramma haar visie voor de komende vier jaar uit.  
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Leeswijzer 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de ChristenUnie Renswoude. Dit 

verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met vele partijen. Niet alleen 

hebben wij bezoeken afgelegd bij verschillende Renswoudenaren – jong en oud –,  ook 

hebben wij bedrijven, agrariërs en zorginstellingen bezocht. Wij zijn een ieder erkentelijk voor 

hun hulp bij de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma. Deze input heeft een grote 

bijdrage geleverd aan onze visievorming. 

 

In dit verkiezingsprogramma zullen alle voor de gemeente Renswoude relevante thema’s 

besproken worden. De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan bod: betrouwbare 

gemeente (hoofdstuk 1), veiligheid (hoofdstuk 2), zorg (hoofdstuk 3), gezin, jeugd en 

onderwijs (hoofdstuk 4), economie, landbouw en ruimtelijke ordening (hoofdstuk 5), energie, 

klimaat en milieu (hoofdstuk 6), wonen en leefomgeving (hoofdstuk 7) en mobiliteit 

(hoofdstuk 8).  
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Hoofdstuk 1: Betrouwbare gemeente 

1.1 Vertrouwen en transparantie 
Het vertrouwen in de politiek en in de gemeente staat soms onder druk. De afgelopen jaren 

hebben incidenten binnen de gemeentelijke politiek niet bijgedragen aan dat vertrouwen. De 

ChristenUnie Renswoude ziet dat en neemt dat serieus.  

 

De ChristenUnie Renswoude zet zich in voor een open en transparante lokale politiek, waarbij 

zoveel mogelijk in openbaarheid wordt besproken in de gemeenteraad. Besloten 

raadsvergaderingen moeten zoveel mogelijk worden vermeden, tenzij een zwaarwegend 

belang zich daartegen verzet. Voor zover het gaat om raadsvergaderingen waarin 

vertrouwelijke financiële gegevens worden behandeld pleit de ChristenUnie Renswoude ervoor 

deze raadsvergaderingen alsnog in openbaarheid te laten plaatsvinden, zonder in details te 

treden over financiële cijfers of andere vertrouwelijke gegevens.  

 

Bij een betrouwbare gemeente hoort ook een gemeente die luistert naar haar inwoners, 

bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen om het gemeentehuis naar het Dorpshart te verhuizen. 

Door middel van inwonerpeilingen kan worden onderzocht hoe inwoners denken over lokale 

initiatieven en kwesties.  

 

De ChristenUnie Renswoude stimuleert burgerparticipatie door het vormen van 

klankbordgroepen  die ons van advies voorzien voorafgaand aan de besluitvorming in de raad. 

In dit verkiezingsprogramma leest u meer over een aantal concrete klankbordgroepen (zie 

paragrafen 5.1, 6.1 en 7.1) die wij per direct willen installeren. Op deze manier hoopt de 

ChristenUnie Renswoude dat onze besluiten nog beter aansluiten bij wat Renswoudenaren 

willen.   

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor:  

 Een open, herkenbaar en betrokken gemeentebestuur. 

 Inzet op goede relaties tussen openbaar bestuur en haar inwoners. 

 Zo veel mogelijk openbaarheid van politieke processen. 

 Een hoge prioriteit aan de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente. 

 Vroegtijdig inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen op een 

open en eerlijke manier. 

 Het bemiddelen bij incidenten. 

 Het luisteren naar de inwoners van Renswoude en deze betrekken bij nieuwe 

ontwikkelingen door middel van klankbordgroepen. 

 

1.2 Financiën 
De ChristenUnie Renswoude wil een stabiel, verantwoord en transparant financieel beleid 

voeren waarbij tekorten zo veel mogelijk worden beperkt. In een kleine gemeente als 

Renswoude kan een financiële misser er snel toe leiden dat de bestedingen te hoog oplopen. 

Een voorbeeld is het Rechthuis, dat met een verlies van ruim 1 miljoen euro is verkocht, of het 
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Dorpshart. Een dergelijke financiële misser kan tot gevolg hebben dat Renswoude moet 

fuseren met andere gemeenten. Daarom vindt de ChristenUnie Renswoude het van groot 

belang om een gedegen financieel beleid te voeren. Een stabiel en verantwoord financieel 

beleid voeren betekent onder andere dat er geen onnodige investeringen worden gedaan, 

waarvan op voorhand niet duidelijk is of deze investeringen noodzakelijk zijn of kunnen 

worden gedaan.  

 

In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid. Door de 

overheveling van zorgtaken van de centrale overheid en provincies naar de gemeenten heeft 

de gemeente er een financiële verantwoordelijkheid bijgekregen. Dit betekent dat we altijd op 

onze hoede moeten blijven als we grote financiële investeringen moeten doen, zodat het niet 

ten koste gaat van zorg die verleend moet worden. 

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor: 

 Een stabiel en verantwoord financieel beleid, waarbij weloverwogen investeringen 

worden gedaan. 

 Duurzame criteria zijn bij het inkoopbeleid een harde eis. 

 Meer financiële transparantie van de gemeente over inkomsten en uitgaven die voor 

Renswoudenaren begrijpelijk is. 
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Hoofdstuk 2: Veiligheid 
 

Als inwoner van Renswoude wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. Een 

aantal feiten van afgelopen jaren heeft de discussie rondom veiligheid in Renswoude weer 

aangescherpt. Het vermoedelijke schietincident op de Platanenlaan in 2015, de onveiligheid 

die bewoners aan de Lijsterbeslaan ervaren vanwege de beperkte straatverlichting en de 

onveiligheid van de Dorpsstraat vanwege het gebrek aan goede verlichting en aanduiding van 

voetgangsoversteekplaatsen zijn een aantal van deze voorbeelden.  

   

De ChristenUnie Renswoude zet zich in voor de veiligheid van inwoners binnen de gemeente. 

De gemeente Renswoude heeft een verantwoordelijke taak voor een veilige omgeving en de 

aanpak van criminaliteit. Tegelijkertijd wil de ChristenUnie Renswoude toekomstgericht bezig 

zijn door de problemen preventief aan te pakken, onder andere door jongeren te wijzen op de 

gevaren van drugs en alcohol. Hierin zien wij een grote taak weggelegd voor kerken, 

gezinnen, onderwijs, het centrum voor jeugd en gezin en sportverenigingen. De ChristenUnie 

Renswoude ziet voor deze verbanden een taak weggelegd om mensen op het rechte pad te 

houden door sociale controle.  

 

De ChristenUnie Renswoude vindt het van belang dat mensen zich veilig voelen in het dorp. 

Om hiervoor te zorgen zet de ChristenUnie Renswoude zich in voor het plaatsen van 

lantaarnpalen op donkere plekken, zoals in steegjes, om de ervaren angst (deels) te kunnen 

wegnemen. Daarnaast wil de ChristenUnie Renswoude een betere verlichting op de 

Dorpsstraat realiseren, waardoor het risico op een mogelijk ongeluk kan worden verkleind. Tot 

zover doet de Provincie Utrecht helaas te weinig om de situatie te verbeteren, terwijl het risico 

om aangereden te worden aanwezig blijft. Dit moet veranderen.  

 

Om de veiligheid te verbeteren zet de ChristenUnie Renswoude zich voor het volgende in:  

 Het stimuleren van het gebruik van Burgernet. 

 Het verbeteren van de verlichting op de Dorpsstraat. 

 Het bevorderen van het strooien van zout bij vriestemperaturen bij ouderenwoningen 

zodat het gevaar om uit te glijden verminderd wordt.  

 Het plaatsen van lantaarnpalen in donkere steegjes met de bedoeling dat 

Renswoudenaren veilig over straat kunnen lopen. 

 Het stimuleren van samenwerkings- en samenlevingsverbanden ter voorkoming van 

crimineel gedrag. 

 Het verbeteren van de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. 
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Hoofdstuk 3: Zorg 
 
De ChristenUnie Renswoude gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.  

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van 

een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, 

de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van 

individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. 

  

De ChristenUnie Renswoude blijft zich inzetten voor een participatiesamenleving; het is 

belangrijk dat mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente 

zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht 

redden. De ChristenUnie Renswoude wil de samenleving stimuleren om te participeren, zodat 

iedereen ertoe doet en meedoet. De ChristenUnie zet zich tevens in voor waardig ouder 

worden.  

 

3.1 Zorg en maatschappelijke ondersteuning 
Voor de ChristenUnie Renswoude is het uitgangspunt dat mensen verantwoordelijk zijn voor 

het organiseren van hun eigen zorg. Hierbij valt te denken aan voldoende reguliere zorg, maar 

ook aan het op eigen kracht inzetten van hulpmiddelen. De gemeente regelt aanvullende 

voorzieningen voor mensen die niet (financieel) zelfredzaam zijn.  

 

De ChristenUnie Renswoude wil dat inwoners die ondersteuning vanuit de WMO krijgen 

mogen kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit stelt inwoners beter in staat zelf 

de regie te voeren en te kunnen kiezen voor de zorgverlening die bij hen past (ook qua 

identiteit). Misbruik van het PGB moet worden tegengegaan. Gezien het nieuwe beleid zal er 

steeds minder aanspraak gemaakt kunnen worden op huishoudelijke zorg. De gemeente moet 

wel oog houden voor de signaalfunctie die deze voorziening heeft. De gemeente moet zorgen 

voor een kwalitatief goede uitvoering, waaronder heldere afspraken met de zorgaanbieders. 

De gemeente toetst permanent of de gevraagde kwaliteit ook wordt geleverd.  

 

De ChristenUnie Renswoude wil zich ten slotte hard maken voor zorgboerderijen, door 

zorgboerderijen te steunen waar dat mogelijk is.  

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor:  

 Op een menselijke manier omgaan met wet- en regelgeving omtrent het verlenen van 

zorg.  

 Het faciliteren van zorgboerderijen in Renswoude. 

 Ouders/gezinnen actief wijzen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden 

of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft 

ingekocht. 

 Het stimuleren van de zorg voor elkaar (mantelzorg). Inwoners moeten meer zelf 

verantwoordelijk worden voor de eigen zorg. 

 De vrije keuze voor identiteitsgebonden zorg. 
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 Het verlenen van hulpmiddelen of financiële ondersteuning bij onvoldoende inkomen 

of vermogen. 

 Een flexibele en ondersteunende houding tegenover gezinnen die zware zorg nodig 

hebben.  

 Een zorg die zoveel mogelijk in Renswoude plaatsvindt.  

 Het meer betrekken van kerken en buurtverenigingen bij de mantel- en 

vrijwilligerszorg.  

 Het onderzoeken van de mogelijkheden om van de huidige Borgwal een zorgfaciliteit 

te maken, met appartementen met zorg, waardoor Renswoudenaren in Renswoude 

een goede oudedagvoorziening hebben.  

 

3.2  Eenzaamheid  
Uit onze gesprekken met verschillende partijen blijkt dat ouderen in Renswoude zich eenzaam 

voelen. De ChristenUnie Renswoude maakt zich hard om dit eenzaamheidsprobleem tegen te 

gaan. Dit beoogt de ChristenUnie Renswoude op de volgende manieren te bereiken:  

 Het stimuleren van activiteiten zoals de ‘kraaienmaaltijd’ van de Oranjevereniging en 

buurtbarbecues. 

 Het organiseren van etentjes voor ouderen die zich eenzaam voelen. 

 Faciliteren van activiteiten voor ouderen in de Bibliotheek ’t Trefpunt. 

 De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voorzien van voldoende faciliteiten om de 

genoemde doelgroep te bereiken. 

 De bevordering van het contact tussen (basisschool)scholieren en ouderen, zoals nu 

rondom Kerst al gebeurt.  

 Het bezoeken van ouderen om de eenzaamheid die zij ervaren deels weg te kunnen 

nemen.
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Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs 
 

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De ChristenUnie Renswoude vindt daarom dat de 

gemeente Renswoude zich moet inzetten voor veilige gezinnen, veilige scholen en veilige 

buurten. De ChristenUnie Renswoude wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, 

dit zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit 

van het gezin. 

 

4.1  Investeren in gezinnen 
De ChristenUnie stelt het gezin centraal. De primaire verantwoordelijkheid van de opvoeding 

van het kind ligt volgens de ChristenUnie Renswoude bij de ouders. Daarnaast dienen wij zorg 

te dragen voor elkaar. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor de gemeenschap.  

 

De ChristenUnie Renswoude wil meer aandacht voor het tegengaan van verslavingen. Niet 

alleen drank- en drugsproblemen, maar ook gok-, game- en seksverslavingen moeten 

bespreekbaar worden gemaakt. Ouders en jongeren dienen bewust gemaakt te worden van de 

gevaren die dit soort verslavingen met zich meebrengen. Verder ondersteunt de ChristenUnie 

Renswoude de bestaande voorlichting op scholen met betrekking tot deze problematiek en 

zien wij ook een rol weggelegd voor de kerk en het verenigingsleven, waarbij jongeren en 

ouderen met een verslaving het gesprek kunnen aangaan met andere jongeren.  

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor:  

 Bewustwording creëren van de gevolgen en behandeling van verschillende 

verslavingen. 

 Het realiseren van een dorpshuis voor zowel jongeren als hun ouders, waarin diverse 

activiteiten worden georganiseerd.  

 Het bevorderen van mariage courses (cursussen voor getrouwde stellen) en parenting 

courses (cursussen voor ouders). 

 Het ondersteunen van gezinnen die het niet breed hebben.  

 Het besteden van aandacht en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor 

bijzonder onderwijs voor kinderen die dit nodig hebben met als doel om kinderen in 

een prettige omgeving naar school te laten gaan op een manier die bij hen past. 

 Het ondersteunen van verenigingen en stichtingen door middel van het verstrekken 

van subsidies, indien dit nodig is voor het bestaansrecht van de vereniging of 

stichting.  

 

4.2  Participatie van inwoners met een migratieachtergrond  
De ChristenUnie Renswoude vindt de integratie van diverse mensen belangrijk. Renswoude 

telt een kleine groep inwoners met een migratieachtergrond, maar hoe goed kennen wij deze 

mensen eigenlijk? Wat speelt er in hun leven? Integreren zij goed met de omgeving? Voelen 

zij zich geaccepteerd? De ChristenUnie Renswoude vindt het van belang dat iedere inwoner 
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van Renswoude zich thuis voelt – met of zonder migratieachtergrond. Als christelijke 

gemeenschap is het van belang om niet alleen maar af te wachten, maar ook proactief te zijn. 

De kerken kunnen hier een actieve rol in hebben.  

 

De ChristenUnie Renswoude zet zich daarom actief in voor een aantal doelen: 

 Het afleggen van bezoeken aan inwoners met een migratieachtergrond en hun directe 

omgeving. 

 De inwoners met een migratieachtergrond helpen te integreren in Renswoude door 

hen in contact te brengen met andere dorpsgenoten en waar mogelijk samen met de 

kerken hierin optrekken. 
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Hoofdstuk 5: Economie, landbouw en ruimtelijke 
ontwikkeling 
 

5.1 Economie 
Renswoude is een ondernemend dorp en heeft veel te danken aan haar ondernemers. 

Ondernemingen zijn belangrijk voor de welvaart van Renswoude: ondernemers zorgen voor 

werkgelegenheid en zijn van maatschappelijke waarde omdat ze dorpsactiviteiten organiseren. 

Wij vinden het belangrijk dat het ondernemende klimaat in Renswoude verder wordt 

gestimuleerd door de uitbreiding van het industrieterrein. 

 

Te vaak zijn Renswoudse ondernemers buiten spel gezet. De ChristenUnie Renswoude pleit 

daarom voor het opnieuw verstevigen van de relaties met onze ondernemers. De ChristenUnie 

Renswoude heeft daartoe een klankbordgroep opgericht, bestaande uit Renswoudse 

ondernemers. Daarnaast zet de ChristenUnie Renswoude zich ervoor in dat bij het verstrekken 

van opdrachten zoveel mogelijk Renswoudse ondernemers benaderd worden. Opdrachten 

zoals verleend aan Weijman, waarbij helaas de inzet van Renswoudse ondernemers minimaal 

is geweest, willen wij zoveel mogelijk vermijden.  

 

Participatie van de gemeente Renswoude in FoodValley-verband dient gericht te zijn op het 

versterken van het Renswoudse ondernemersklimaat voor zowel agrariërs als andere 

ondernemers. Met name de Renswoudse agrariërs moeten meer bij FoodValley betrokken 

worden. 

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor: 

 Uitbreiding van het industrieterrein bij Groot Overeem. 

 Zo veel mogelijk betrokkenheid van Renswoudse ondernemers bij de uitvoering van 

gemeentelijke opdrachten, ter bevordering van de lokale economie en 

werkgelegenheid. De gemeente wint advies in bij Renswoudse ondernemers bij 

nieuwe projecten. 

 Het ondersteunen van startende ondernemers (startups) en ZZP’ers, bijvoorbeeld door 

het aanbieden van gezamenlijke werkplaatsen. 

 Stimulering van de regionale samenwerking van Renswoude binnen Regio FoodValley, 

alleen als het de positie van Renswoudse ondernemers versterkt, en een toenemende 

betrokkenheid van Renswoudse agrariërs.  

 Het respectvol omgaan met de zondagsrust.  

 

5.2 Aanbestedingsbeleid 
Al jaren pleit de ChristenUnie Renswoude voor een uniform aanbestedingsbeleid en heeft 

hierover regelmatig vragen gesteld aan het college. De gemeente moet een 

aanbestedingsbeleid hebben dat lokale ondernemers voldoende kansen biedt en transparant 

is. Dit aanbestedingsbeleid moet ook gelden voor de kleinere opdrachten. Hiervoor dient een 
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licht regime te gelden, waardoor de kosten om mee te doen met een aanbesteding zoveel 

mogelijk worden beperkt. Projecten dienen dusdanig gepland te worden, dat er voldoende tijd 

is voor een aanbestedingstraject, waarbij rekening gehouden dient te worden gehouden met 

de geldende nationale en Europese aanbestedingsregels.  

 

De gemeente dient niet alleen te letten op de laagste prijs bij ondernemers, maar moet ook 

maatschappelijk verantwoord ondernemen bewust mee laten wegen. Het gunnen van werk 

aan bedrijven van buiten onze gemeentegrenzen vinden wij alleen gewenst als de lokale 

ondernemers daadwerkelijk niet in staat zijn om het werk met een betere 

prijs/kwaliteitverhouding op te leveren. Hierbij is het stimuleren van de plaatselijke 

werkgelegenheid van het grootste belang. 

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor:  

 Het vaststellen van een aanbestedingsbeleid in overleg met ondernemers dat meer werk 

voor Renswoudse ondernemers oplevert en daarmee de plaatselijke werkgelegenheid 

vergroot. 

 

5.3 Landbouw 
De ChristenUnie Renswoude heeft hart voor de agrariërs. Het zijn hardwerkende ondernemers 

die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om een sector die 

een nauwe relatie met de schepping heeft. Een spannende relatie en soms ook een 

spanningsvolle relatie. De ChristenUnie Renswoude biedt ruimte aan onze agrariërs en zet 

daarbij in op sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. De ChristenUnie Renswoude 

weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de 

ruimte geven. Hoewel vooral de wereldmarkt, de maatregelen uit Brussel, nationaal en 

provinciaal beleid invloed hebben op de landbouw, kan de gemeente ook haar steentje 

bijdragen, door ruimte te scheppen als het gaat om ruimtelijke ordening en de toepassing van 

milieuwetgeving.  

 

De ruimte-voor-ruimteregeling wordt ingezet voor de versterking van de landbouw en de 

kwaliteit en het behoud van het buitengebied. Dit houdt in dat er niet allerlei of slechts een 

minimum aantal landhuizen in het buitengebied gebouwd worden. Als er landhuizen gebouwd 

worden, dan dienen deze bij voorkeur aan de rand van de bebouwde kom gebouwd te 

worden. Het verdient onze voorkeur dat de agrariër die de gesloopte stallen heeft opgekocht, 

hetzelfde aantal vierkante meters mag terugbouwen op zijn eigen terrein of in het 

landbouwontwikkelingsgebied van Renswoude. De gemeente dient zich flexibel op te stellen. 

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor: 

 Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een 

toekomstbestendige agrarische sector.  

 Een flexibele houding van de gemeente bij het wijzigen van een bouwblok voor een 

agrarische bestemming.  
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 Het soepel omgaan met schaalvergroting maar wel in combinatie met een goed 

beplantingsplan. 

 Stimulering van verbreding door de gemeente. Dit houdt in dat nevenactiviteiten zoals 

de verkoop van zelfgeproduceerde producten en het runnen van boerderijcampingen 

wordt gestimuleerd. Uiteraard na zorgvuldige afweging tegen milieubelangen. 

 Inzet van de ruimte-voor-ruimteregeling ter versterking van de landbouw.  

 Verlening van subsidies door de gemeente aan agrariërs voor investeringen ter 

verbetering van de luchtkwaliteit, zoals voor het terugdringen van fijn stof. 

 

5.4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Waardevol omgaan met schepping en de aarde als een goed rentmeester beheren is een taak 

die wij als samenleving in Renswoude op een verantwoorde wijze moeten vervullen. 

Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen vragen om passende maatregelen en oplossingen. 

Met name het buitengebied van Renswoude heeft de laatste jaren grote veranderingen 

ondergaan. Vele agrarische locaties zijn verdwenen en vervangen door woonclusters en 

natuurgebieden. De groene invulling bij de natuurgebieden geven Renswoude nieuwe kansen 

op het gebied van toerisme. Gelet op de te verwachte toename van het aantal agrarische 

bedrijven dat wil stoppen, zal hierop een passende nieuwe invulling moeten komen, waarbij 

een variatie van andersoortige, kleinschalige, bedrijvigheid (bijv. tot max. 500m2) mogelijk 

moet zijn. Hiermee kan de variatie en levendigheid in het buitengebied worden 

behouden/versterkt.  

 

Het dorp is de laatste jaren in zijn hart erg veranderd. De huidige status van het Dorpshart is 

een mooi aanzien van ons centrum met een uitnodigend karakter voor inwoners en passanten. 

De ChristenUnie Renswoude wil dit koesteren en bij verdere planontwikkeling hier oog voor 

houden. Een uitbreiding van het Dorpshart moet een versterking zijn van de bestaande 

activiteiten en belevingswaarde. Een nieuw gemeentehuis zal in de ogen van de ChristenUnie 

Renswoude hieraan niet voldoen. De ChristenUnie Renswoude is van mening dat, door een 

dialoog aan te gaan met inwoners en ondernemers, er een Dorpshart kan worden ontwikkeld 

waar een groot draagvlak voor kan worden gevonden. Hiervoor moet een zorgvuldige 

afweging van opties worden gemaakt en daardoor is geen plaats voor overhaaste spontane 

planvorming. Hiermee krijgt iedere inwoner de kans zijn mening te ventileren en kan er een 

juiste keuze worden gemaakt in belang van de gehele gemeenschap.   

 

De ChristenUnie Renswoude zet zich daarom in voor:     

 Groene- en  milieuvoorwaarden stellen bij nieuwbouw en verbouwontwikkelingen. 

 Een dynamisch document maken van het Bestemmingsplan buitengebied zodat door 

jaarlijkse veranderingen, actualisering plaats kan plaatsvinden zonder dat daarvoor 

nader onderzoek nodig is. 

 Langparkeerverbod in woonwijken voor vrachtwagens en een voorziening voor het 

realiseren van een standplaats voor vrachtwagens aan de dorpsrand of het 

industrieterrein. 
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 Dorpshart leefbaar houden door minimale (of geen) bebouwing, mits het Dorpshart 

versterkt wordt en inwoners betrekken/inspraak geven bij toekomstige ontwikkelingen 

van het Dorpshart. 

 Kleinschalige bedrijfsontwikkeling toestaan op voormalige agrarische locaties tot een 

maximum van 500m2 bedrijfsruimte en een groene inpassing en milieuneutraal als 

voorwaarde. 
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Hoofdstuk 6: Energie, klimaat en milieu 
 

6.1  Duurzaamheid 
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping – voor huidige en 

toekomstige generaties. Ons gedrag als rentmeester wordt met enige regelmaat tegen het 

licht gehouden. Smeltende ijskappen, luchtvervuiling en het opraken van energiebronnen zijn 

allemaal aspecten die ons leven op deze aarde (gaan) beïnvloeden.  

 

Dit probleem moet voornamelijk op landelijk niveau worden aangepakt, maar we kunnen wel 

van onderaf een nieuwe start maken om het milieu te verbeteren. We moeten kritisch kijken 

naar ons eigen consumptiegedrag, energieverbruik en onze milieubelasting en van daaruit 

plannen maken om te laten zien dat het ook anders kan. Er kan bijvoorbeeld begonnen 

worden met gescheiden afval inzamelen, maar minder afval produceren geeft veel meer 

voldoening. De ChristenUnie Renswoude  wil hierin helpen door het zoeken naar oplossingen 

voor een betere leefomgeving met een klankbordgroep bestaande uit plaatselijke 

inwoners/ondernemers. Deze klankbordgroep ontwikkelt plannen en mogelijkheden om  

inwoners te stimuleren stappen te maken in zijn eigen duurzame omgeving. Het doel is om 

hiermee waardevoller om te gaan met de schepping en deze als goed rentmeester te gaan 

beheren. De kansen zijn er. Laten we ons er dan sterk voor maken deze op te zoeken en te 

investeren in deze mogelijkheden.  

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor: 

 Het bewust maken van de mogelijkheden op duurzaamheid aan de hand van 

voorlichting en voorbeelden in samenwerking met een klankbordgroep.  

 Het integraal verwerken van duurzaamheid: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk 

waar het relevant is, meegenomen. 

 Het stimuleren van inwoners om extra milieumaatregelen te treffen bovenop de 

voorgeschreven wettelijke maatregelen en hiervoor een subsidiebedrag beschikbaar te 

stellen (een stimuleringsbonus). 

 Het stimuleren van duurzame energiebronnen, energiebesparing en een 

energieneutrale woonomgeving.  

 Het gemeentehuis energieneutraal te verbouwen. 

 Het energieneutraal maken van alle sociale huurwoningen (nul-op-de-meter) , uiterlijk 

in 2030, zonder verhoging van de huur.  

 Huurwoningen voorzien van collectieve energievoorzieningen op daken. 

 Het toekennen van subsidies aan verenigingen voor energiebesparende maatregelen 

of verenigingsgebouwen/accommodaties jaarlijks een project laten aanwijzen voor 

energiebesparende voorzieningen en hiervoor een substantieel bedrag per jaar 

beschikbaar stellen. 

 Nieuwbouwwoningen uitvoeren zonder gasaansluiting en milieuneutraal. 

 Buitengebied vergroenen bij nieuwbouw/verbouw agrarische opstallen, bijvoorbeeld 

door een beplantingsplan verplicht stellen bij aanvraag agrarische opstallen of door 
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een korting te geven op legeskosten van een vergunning bij extra milieumaatregelen 

bovenop de reeds voorgeschreven voorwaarden. 

 Verlichting (openbaar en privé) omzetten naar duurzame verlichting, zoals 

bijvoorbeeld LED-verlichting. 

 

6.2  Afvalinzameling 
In een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een beeld geschetst over de 

hoeveelheid afval die wordt geproduceerd per persoon per jaar. Hieruit blijkt dat er gemiddeld  

200 kilo huishoudelijk afval per jaar per persoon wordt afgevoerd. Renswoude ligt met 251 

kilo ver boven het landelijk gemiddelde. De normen voor afvalscheiding worden steeds 

strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. Dit vergt alleen al 

voor Renswoude een stevige inspanning om hieraan in de toekomst te kunnen voldoen. De 

ChristenUnie Renswoude wil daarom actief inzetten op het verkleinen van de afvalberg voor 

Renswoude. Hiervoor moet er kritisch worden gekeken naar het gedrag van de inwoners van 

Renswoude, om te kijken hoe we het huishoudelijk afval kunnen verminderen. Verenigingen 

en kerken dragen reeds hun steentje bij om Renswoude schoner te krijgen. 

Papierinzamelpunten en schoonmaakacties zijn hiervan goede voorbeelden. Er  is echter meer 

nodig. De ChristenUnie Renswoude stimuleert het geven van voorlichting en het inzichtelijk 

maken van de mogelijkheden op het gebied van afvalvermindering en afvalscheiding, om te 

zorgen voor een schoner Renswoude.  

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor:  
 Voorlichtingscampagne voor inwoners om afvalstromen te verminderen en het 

stimuleren van zoveel mogelijk gescheiden afval. 
 Gescheiden afval inzamelen middels milieustraten/afvalstraten met behulp van een 

afvalpas. 
 Het hergebruik van afval voor zover mogelijk. 
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Hoofdstuk 7: Wonen en leefomgeving 
 

7.1 Wonen 
De ChristenUnie Renswoude heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor de sociale 

huursector in Renswoude. Helaas hebben we hierin meestal geen medestanders gevonden in 

de raad. Als gevolg hiervan hebben de laagste inkomens huurverhogingen gekregen, die niet 

in overeenstemming waren met waar sociale huur voor zou moeten staan. De ChristenUnie 

Renswoude wil dan ook voor de komende vier jaar een bevriezing van de huren (behoudens 

indexering) voor de groep met het laagste inkomen. Hiermee kan deze groep ruimte krijgen 

om hun levensstandaard te verbeteren.  

 

Voor nieuwbouwwoningen zien wij als ChristenUnie Renswoude een behoefte om weer een 

wooncommissie op te richten. De wooncommissie zal worden samengesteld uit inwoners en 

ondernemers/(zorg)instellingen en zal als klankbordgroep bestuurlijk Renswoude voorzien van 

informatie op het gebied van woonbehoeften.  

 

De ChristenUnie Renswoude stelt daarom de volgende doelen:  

 Het bevriezen van de huren in de sociale huursector (m.u.v. de indexering).  

 Verschillende woonvormen stimuleren naar behoefte van inwoners. 

 Wooncommissie in het leven roepen die de gemeente gaat bijstaan bij nieuwe 

marktontwikkelingen. 

 Ouderen en mensen met een beperking meer keuzevrijheid geven om te blijven 

wonen waar ze graag wonen door woningen levensloopbestendig te maken. 

 Het bouwen van voldoende woningen voor starters en het bouwen van 

doorgroeiwoningen. 

 Voldoende aanbod van (sociale huurwoningen) voor alle inkomensgroepen. 

 Actief beleid voeren voor woningverbetering bestaande woningen particulieren. 

 

7.2 Leefomgeving 
De ChristenUnie Renswoude is voorstander van het ontwikkelen van een wijkenbeleid, waarbij 

inwoners uit diverse wijken en de gemeente periodiek om tafel zitten om de leefomgeving te 

evalueren en aanbevelingen uit te wisselen. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de 

wijkbehoefte met betrekking tot de leefomgeving, bijvoorbeeld door een speelplaats aan te 

leggen als daar behoefte aan is. Daarnaast kan de saamhorigheid en sociale binding worden 

gestimuleerd. 

 

De ChristenUnie Renswoude staat voor:  

 Inwoners vooraf en tijdens het proces van buurtontwikkeling mee laten praten in 

gebiedsontwikkeling. 

 Ontwikkelen van wijkenbeleid waarbij de gemeente samen met de inwoners meer 

ruimte maakt voor een veilige en leefbare wijk en deze goed onderhoudt. 
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Hoofdstuk 8: Mobiliteit 
 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. De ChristenUnie 

Renswoude vindt het belangrijk dat zowel de mobiliteit in het dorp, als de bereikbaarheid van 

en naar Renswoude goed geregeld is. Bij mobiliteit in Renswoude kunt u denken aan het 

realiseren van een veilige Dorpsstraat (zie hoofdstuk 2) en een rolstoelvriendelijk Renswoude. 

De mobiliteit van en naar Renswoude met het openbaar vervoer (OV) is verder een thema dat 

geregeld ter sprake is gekomen: de overgang van Connexxion naar Syntus is bijvoorbeeld niet 

zonder slag of stoot gegaan. De ChristenUnie Renswoude vindt dat de gemeente de kwaliteit 

van de diensten van Syntus dient te monitoren en te evalueren.   

 

De ChristenUnie Renswoude zet zich in voor:     

 Goede mobiliteit in Renswoude voor iedere inwoner, denk aan rolstoelvriendelijke 

winkels en een veilige Dorpstraat. 

 Een goede bereikbaarheid van Renswoude met het OV. 

 Het bevorderen van (sociale) veiligheid in de omgeving van haltes en parkeerplaatsen. 

 Voldoende laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. 

 Het betrekken van Renswoudenaren bij het genereren van ideeën voor 

mobiliteitsinitiatieven. 

 Voldoende parkeerplekken in Renswoude, zoals het Dorpshart. 

 Het onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een rondweg om Renswoude van de 

N224.  

 




