
                                                                                              

            
    

Samen vooruitkijken  
Bij de kadernota van 2016 keken we terug naar 2015 en constateerde we dat het een bewogen jaar 

was met aanslagen in Europa en de verschrikkelijke oorlogen in de wereld. Helaas moeten we 

constateren dat in 2016 en ook in 2017 dit nog steeds het geval is. Maar angst en verdriet 

verbroedert ook. Want juist in onmenselijke situaties ontstaat saamhorigheid en kracht. En blijkt dat 

mensen naast elkaar staan en elkaar steunen.  

Dit is de laatste Kadernota in deze raadsperiode. Als CDA kijken we terug op een succesvolle periode. 

Graag noemen we een aantal zaken die we hebben voorgesteld en gerealiseerd.  

Het begin van de raadsperiode in 2014 kenmerkte zich met een heel voorzichtig herstel van de 

economie. Ook werd de bezuinigingsdialoog afgerond. Geen leuke periode aangezien er keuzes 

gemaakt moesten worden. Maar door die keuzes die we samen met de inwoners van Woudenberg 

hebben gemaakt was Woudenberg in staat om te investeren. Een verkiezingsbelofte van CDA 

Woudenberg was om constant aandacht te vragen voor de oude wijken. En met succes… Er is een 

begin gemaakt met de bestrating in sommige straten, er is budget vrijgekomen voor 

groenonderhoud. Als CDA hebben we met steun van andere partijen ervoor gezorgd dat het aantal 

speelplekken nauwelijks minder is geworden en dat de bestaande worden verbeterd en veilig blijven. 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het college. Bij elk raadsvoorstel stonden de begrippen, 

mens, markt en milieu centraal. Op dit punt zijn grote stappen gezet.  

Verder is er veel in Woudenberg ontwikkeld. Zo is het mogelijk gemaakt om bedrijven te verplaatsen 

naar de Spoorzone en zal binnenkort Hoogvliet verhuizen naar een mooie locatie. Maar ook in de 

woning realisatie speelt Woudenberg een voorname rol in de regio. Project Groenewoud lijkt 

succesvol te worden afgesloten en het project Hoevelaar aan de andere kant van de Zegheweg staat 

alweer op de planning. 

Zorgen zijn er ook. Zo zijn er grote onzekerheden met betrekking tot de zorg. Budgetten zijn nog niet 

bekend en dus de impact ook niet. Het is dus nog steeds niet duidelijk of de Woudenberger met een 

zorgbehoefte de huidige zorg kan behouden. Een zeer onwenselijke ontwikkeling waarbij de 

landelijke overheid een grote rol speelt. De signalen in Woudenberg zijn in vergelijking met andere 

gemeenten wel positief.  

Een andere punt van zorg is de steeds groter wordende verkeersintensiteit op de N224 en N226. 

Vooral de N226 die dwars door ons dorp loopt is een probleem. We hebben als CDA Woudenberg er 

in deze raadsperiode vaak op aangedrongen om hier aandacht voor te vragen bij de provincie 

Utrecht. En met succes want het staat bij de provincie op de agenda.  

 



                                                                                              

            
    

Zoals gezegd is dit de laatste Kadernota van deze raadsperiode. Ons doel is een beter Woudenberg 

door te geven. Er zijn heel veel zaken succesvol opgepakt en natuurlijk kan het altijd beter. Als CDA 

zijn we trots op de achterliggende raadsperiode. We zijn trots op ons dorp dat we in staat zijn, 

ondanks onze schaalgrootte, altijd in beweging te zijn. Dat vergt veel van inwoners, raad, college en 

ambtenaren. Maar dat is het mooie van Woudenberg. Het gebeurt namelijk gewoon.  

Om die onderlinge samenwerking en saamhorigheid te versterken hebben we als CDA Woudenberg 

het Right to Challenge voorgesteld. Het recht om de gemeente uit te dagen om met initiatieven 

vanuit de samenleving zaken van de gemeente Woudenberg beter te doen. Niet met als primaire 

doel om het goedkoper te doen, maar om de samenwerking tussen inwoners te stimuleren en de 

afstand tussen overheid en inwoners te verkleinen. Hoe en wat? Dat wordt op dit moment 

onderzocht en we kijken als CDA fractie met belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek.  

De kadernota geeft, evenals vorig jaar, over 4 jaar een sluitende begroting. En wat heel veel grotere 

gemeenten niet is gelukt, lukt het Woudenberg dus wel. En daar heeft heel Woudenberg aan 

bijgedragen.  
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