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Samen in Leusden 
 
Van ‘ik’ naar ‘samen’, dat hebben we nodig. Ook in Leusden voelen velen zich eenzaam of ongezien. 
Als ChristenUnie-SGP willen we dat iedereen gezien en gehoord wordt, dat we aandacht hebben voor 
elkaar. Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Ze gaan over onze manier van 
samenleven en hoe we samen oplossingen vinden voor de uitdagingen die op ons afkomen. Daarom 
kiezen we bij deze verkiezingen voor het thema: Samen in Leusden! 
 
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waar Leusden voor staat, laten wij ons als 
christelijke partij inspireren door de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop 
geeft. Dit is de basis van waaruit wij als partij en toekomstige raadsleden ons werk willen doen. Wij 
doen het niet voor onszelf, maar om Gods licht in Leusden te laten schijnen. En waar Gods licht 
schijnt, is het goed om te leven. 
 
Als ChristenUnie-SGP willen wij bouwen aan een Leusden waar aandacht is voor wat echt telt. Wij 
zien een Leusden voor ons waar inwoners naar elkaar omzien, waar het niet meer draait om ‘ik’ maar 
om ‘wij’. Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen oplossen.  
Wij zien een Leusden voor ons waar we samen actief besparen op onze energiebehoefte. Waar we 
ons gedrag aanpassen, want alleen zo kunnen we het duurzaamheids- en energievraagstuk oplossen.  
Wij zien een Leusden voor ons waar genoeg woningen zijn in alle soorten en maten. Wij willen snel 
aan de slag met het woningtekort door creatieve oplossingen te bedenken en nieuwe woonvormen 
te stimuleren.   
Wij zien een Leusden voor ons waar de fiets centraal staat in onze mobiliteit. Als we met elkaar 
binnen Leusden de auto laten staan en in plaats daarvan de fiets pakken dan helpt dat ons op drie 
belangrijke thema’s. We gebruiken minder energie en stoten minder CO2 uit. We ontmoeten elkaar 
en het is nog ook nog eens veel gezonder.  
Wij zien een Leusden voor ons waar er zorg is voor iedereen die dit nodig heeft. Wij investeren in 
jongeren en laten ouderen niet in de steek.  
Wij zien een Leusden voor ons waar de gemeente dienstbaar is naar de inwoners, die mensen 
ondersteuning biedt als ze het zelf niet redden. Een overheid die helpt bij inkomen, ziekte, wonen en 
werk. Een gemeente die luistert naar haar inwoners. 
Wij zien een Leusden voor ons waar je goed kunt recreëren, waar een bloeiend verenigingsleven 
zichtbaar is. Een gemeente waar je zowel wandelend als op de fiets kunt genieten van het 
buitengebied. Waar ruimte is voor agrariërs, natuurliefhebbers en toeristen. Waar je heerlijk kunt 
sporten en kunt genieten van kunst en cultuur.  
 
Dit verkiezingsprogramma houden we bewust compact en leesbaar. Geen paginalang programma 
waarin we alle onderwerpen uitvoerig beschrijven. We hebben gekozen om 7 belangrijke thema’s uit 
te werken en hier concrete doelen aan te hangen.  
In dit programma spreken wij vaak over Leusden en dan bedoelen wij onze hele gemeente waar de 
kernen Leusden, Achterveld en Stoutenburg volledig bij horen.  
 
Wij, als ChristenUnie-SGP, gaan graag aan het werk voor alle inwoners. Wij willen ons geloof handen 
en voeten geven door met en voor u en jou aan de slag te gaan. Zoals we dat al jaren doen: Actief, 
betrouwbaar, ondernemend en betrokken op de mensen! 
 
Doe met ons mee! Samen in Leusden. 
 
Mark van der Kooi, lijsttrekker ChristenUnie-SGP Leusden 
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(1) Mark van der Kooi  

 
(2) Wout van den Brink        (3)  Christiaan den Hertog  

 
(4) Carola Bassa        (5) Wim van Hell 

Onze kandidaat-raadsleden zijn:  
1. Mark van der Kooi (ChristenUnie),  
2. Wout van den Brink (ChristenUnie),  
3. Christiaan den Hertog (SGP),  
4. Carola Bassa (ChristenUnie), 
5. Wim van Hell (SGP),  
6. Rolf Noordhof (ChristenUnie),  
7. Marten van Dam (SGP),  
8. Hilly Smit (ChristenUnie), 
9. Gert Breddels (SGP),  
10. Chris Eijlders (ChristenUnie),  

11. Bernard Brons (SGP),  
12. Teun Jelle Lassche (ChristenUnie),  
13. Kees de Keijzer (SGP),  
14. Jacolien Viveen (ChristenUnie),  
15. Jan Schouten (SGP),  
16. Geert de Jonge (ChristenUnie),  
17. Reina Dijksterhuis (ChristenUnie),  
18. Bart Hoogendoorn (ChristenUnie),  
19. Eise Douma (ChristenUnie). 
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1. Sociale cohesie 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Benutten van bestaande structuren zoals wijkverenigingen, sportverenigingen, kerken en 

evenementen. 
2. Een speciale dag voor heel Leusden om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld de Dag van 

Leusden. 
3. Bij de inrichting van woonwijken en nieuwbouwplannen als gemeente steeds oog te hebben 

voor randvoorwaarden (groen, bankjes) die de onderlinge ontmoeting stimuleren.  
4. De (door) ontwikkeling van meer plekken om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld een centrale 

speeltuin, skateparken en nieuwe beweegpleinen.  
5. Te streven naar een inclusief Leusden, waar niemand buiten de boot valt.  
6. Statushouders van harte welkom te heten en hen helpen zo snel mogelijk de Nederlands taal 

te leren zodat werk en inburgeren soepel verloopt. 
7. Open te staan voor samenlevings-initiatieven voor vergroting van onderlinge betrokkenheid. 
8. Structureel geld beschikbaar te stellen voor het fonds samenlevingsinitiatieven.  
9. Meer bankjes te plaatsen langs doorgaande wegen. Dat bevordert het sociaal contact en 

daarmee de sociale cohesie. Mensen die slecht ter been zijn, wandelen zo ook langer. 
10. Via de gemeente ouders en scholen te stimuleren om kinderen te leren zwemmen.  
11. De bibliotheek te behouden die met name kinderen en laaggeletterden stimuleert tot lezen. 
12. De minima mee kunnen laten doen aan culturele evenementen, bijvoorbeeld in De Tuin.  
13. Kinderen uit Leusden tijdens hun basisschooltijd Kamp Amersfoort, Grebbelinie of een 

gerelateerd museum te laten bezoeken.  
14. Iedere inwoner de kans te geven om te bewegen. Minimale financiën of een beperking 

mogen het sporten in ons dorp niet belemmeren.  

 

 

We willen een Leusden waarin we, als inwoners, betrokken zijn op elkaar. Een dorp waar mensen 
elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Een fijne leefomgeving waar we elkaar zo nodig helpen. Waar 
kinderen graag spelen en sporten en ouderen daarvan kunnen genieten. Een plaats waar eenzaamheid 
verleden tijd is. Niet de overheid staat centraal, maar de samenleving.  
 
Mensen en organisaties nemen hun verantwoordelijkheid op zich om elkaar verder te helpen en om 
voor elkaar te zorgen. Samen komen we op voor wat kwetsbaar is. Daarbij is er alle ruimte voor 
(maatschappelijke) initiatieven van burgers. De gemeente stimuleert daarom haar inwoners om elkaar 
te ontmoeten. Zo blijven mensen met elkaar in gesprek. Houden begrip voor elkaar. Dat voorkomt een 
toename van tegenstellingen. 

Statushouders zijn van harte welkom. Graag willen we hen goed begeleiden zodat ze snel de taal 
kunnen leren, werk kunnen vinden en daarmee goed kunnen inburgeren. 
Wanneer vluchtelingen onze hulp nodig hebben zoeken we actief naar tijdelijke huisvesting. 

Als ChristenUnie-SGP willen we werken aan een Leusden waar niet het ‘ik’ centraal staat, maar het ‘wij’. 
Als het ‘wij’ centraal staat dan moet ook iedereen mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn. Wij gaan 
voor een inclusieve samenleving. Alleen samen komen we verder.  
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2. Duurzaamheid en energie 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Besparingsmogelijkheden voor inwoners, zo nodig ondersteunen we bij de uitvoering. 
2. Bij aanbesteding duurzame innovatie-oplossingen te vereisen.  
3. Gemeentelijke panden energieleverend of ten minste energieneutraal te maken. 
4. Leusdenaren zonder geschikt eigen dak te ondersteunen met de oprichting van 

energiecorporaties. Zo kan iedereen energieneutraal worden (vb. zonnedak De Korf). 
5. Als gemeente energiebesparing in bestaande woningbouw te stimuleren. 
6. Daar waar de landelijke overheid energieambities bij ons neerlegt, er ondersteuning bij te 

vragen. 
7. Samen met agrariërs beperkingen voor duurzame energie-opwek op te lossen door lobby bij 

provincie en VNG, actieve ondersteuning loket en knellende lokale regels op te heffen. 
8. In ieder relevant beleidsdocument actief aandacht te besteden aan duurzaamheid. 
9. Het gemeentelijk inkoopbeleid 100% duurzaam en zo mogelijk lokaal te maken. 
10. Lokaal voedselaanbod actief te promoten. 
11. Samen met inwoners een lokaal kenniscentrum circulaire economie op te richten.  

 

 

 

We geven graag ons groene dorp door aan komende generaties. We zijn een enorm bevoorrechte 
gemeente, daar zijn we als ChristenUnie-SGP van overtuigd. We wonen en werken in een prachtige, 
groene omgeving. Tegelijk zien we een grote uitdaging om deze mooie gemeente ongeschonden door te 
geven aan onze toekomstige inwoners. 

De energietransitie naar duurzame bronnen is in volle gang. We zien tal van nieuwe methodes voor 
energiebesparing en opwek. De gemeente moet haar inwoners helpen om energiebewust te wonen en 
te werken. We nodigen inwoners uit om energie te besparen en waar mogelijk zelf op te wekken. 

Het opwekken van duurzame energie is niet beperkt tot zon en wind. Opwekken kan op vele manieren. 
Daarom ondersteunen we lokale kansrijke, innovatieve projecten. Daarbij moet onze gemeente mooi 
blijven. We beschermen ons landschap tegen grootschalige opwekinstallaties. Hele grote windmolens 
hebben wij liever niet in Leusden. 
 
Agrariërs zijn de vormgevers van ons buitengebied. We waarderen en versterken hun positie. Duurzame 
voedselproductie en duurzame energie-opwekking gaan hand in hand. 

We zijn ons bewust van de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Daarom ondersteunen we de 
transitie naar een circulaire economie. Daarvoor willen graag de lokale expertise bundelen.  
Tegelijkertijd dragen we zorg voor een veilige en gezond leefklimaat. Onze energieambities mogen niet 
ten koste gaan van de gezondheid van inwoners. 

In een goede energietransitie doet iedereen mee. Mensen met minder mogelijkheden helpen we actief 
met voorlichting, fondsen en corporaties. We zijn niet alleen in de regio, dus lobbyen we actief naar 
hogere overheden en buurgemeenten om samen een duurzamer, groener Leusden te creëren.			 
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3. Wonen 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Het woonbeleid van de gemeente Leusden te baseren op actuele vraag én op toekomstige 

ontwikkelingen. Wij denken aan starterswoningen (zowel kleine grondgebonden woningen 
als 2- of 3-kamer appartementen), levensloopbestendig bouwen en het levensloopbestendig 
maken van bestaande woningen 

2. Regionale samenwerking tussen gemeenten bij wachtlijstbeheer en nieuwbouw. 
3. Groene ruimte buiten én binnen de dorpen te behouden en inzetten op slimme 

binnenstedelijke verdichting. Tegelijk onderkennen we dat de woningbouwopgave zo groot 
is, dat aan bouwen op landbouwgrond niet valt te ontkomen. Conform de ladder duurzame 
verstedelijking staan we dat beperkt toe. De randen van Leusden bieden mogelijkheden voor 
aantrekkelijke woonlandschappen in combinatie met natuurontwikkeling. 

4. De al ingezette transformatie van kantoren naar woningen krachtig door te zetten. Hierin 
heeft de gemeente vooral een rol in het wijzigen van bestemmingsplannen 

5. Doorstroming te bevorderen van ouderen met een relatief ruim huis naar passende ruimte. 
6. Ruimte voor starters. Naast startersleningen zoeken we nieuwe opties zoals Duokoop (de 

koper koopt alleen de woning en niet de grond) en koopgarant (kopen met korting). 
7. De mogelijkheden voor ´duo-wonen´ in Leusden te onderzoeken: Jongeren en senioren delen 

dan een te grote woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake 
is van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n). 

8. Duurzaam te bouwen. Inzet op verduurzaming van bestaande huizen (nul-op-de-meter). 
9. De duurzaamheidslening in Leusden beschikbaar te stellen. 
10. Initiatiefnemers uit te dagen tot concrete voorstellen voor creatieve woonvormen. Als 

gemeente proberen we mogelijke belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen. 
11. Bij de herontwikkeling van de Korf meer wooneenheden in directe nabijheid van het centrum 

te realiseren. 

Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven en samenhang, over 
gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie-SGP knokt voor kansen van starters en 
jonge gezinnen en voor comfortabel wonen voor ouderen. Voor betaalbaar en duurzaam wonen voor 
iedereen in Leusden. 

Een goed betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. Helaas zijn er lange 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen en is er grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije 
sector. De ChristenUnie-SGP wil dat gemeente Leusden met een toekomstgericht woningbeleid de 
woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende 
huurwoningen zijn en ruimte voor particuliere (nieuw)bouw. Onze keuzes nu hebben gevolgen voor de 
leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. 
Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar inwoners bij betrokken moeten worden, want 
het gaat over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. 

Voor een snel antwoord op de woningvraag moeten we creatieve woonoplossingen bedenken zoals 
bijzondere woonvormen, woningsplitsen en flex-wonen. 
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4. Buitengebied 

 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Ons mooie buitengebied meer bekendheid te geven binnen en buiten de regio. 
2. Agrariërs structureel als gesprekspartner bij ontwikkelingen buitengebied te betrekken. 
3. Bedrijven in het buitengebied te ondersteunen bij oplossingen voor verduurzaming. 
4. Knooperven en creatieve woonvormen mogelijk te maken op vrijkomende boerenerven. 
5. Natuurontwikkeling binnen bestaande natuurgebieden en natuur-inclusieve landbouw te 

bevorderen. 
6. Dag- en verblijfsrecreatie te promoten. 
7. Toeristenbelasting een doelbelasting te maken. 
8. Het fiets- en wandelpadennetwerk goed te onderhouden en waar nodig verbeteren. 
9. Een soepel beleid voor boeren en tuinders te voeren om deze voedselvoorzieners te 

behouden rondom Leusden, onder andere bij het verlenen van vergunningen. 
10. Natuur en milieu educatie actief te bevorderen door steun aan De Groene Belevenis. 

Leusden staat bekend om het prachtige buitengebied met heide, bos, landgoederen en agrarische 
weide-en landbouwgronden. Een deel behoort ook tot het Natuur Netwerk Nederland. Ons landschap 
wordt gebruikt door boeren, voor natuur en voor recreatie. Al deze functies zijn belangrijk voor de 
ChristenUnie-SGP. 
 
De agrarische sector is de drager van het gebied maar heeft het niet makkelijk. Door steeds 
veranderende regels, milieu-eisen en ruimtegebrek staat een gezonde bedrijfsvoering onder druk. Wij 
geloven in de kracht van onze boeren. Zij zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een 
belangrijke rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Zij weten wat belangrijk en goed 
is voor hun land en hun dieren. Zij staan dicht bij de natuur maar moeten niet verder in de knel komen 
door de aanleg van nieuwe natuur. 

Wij juichen verdere ontwikkelingen naar biologische landbouw en natuur inclusieve landbouw toe. 
Daarnaast geven we graag ruimte aan grondgebondenheid van veeteeltbedrijven. Bij vrijkomende 
agrarische bebouwing, door bedrijfsbeëindiging, willen we een passende landschapsinvulling. Waar 
passend bieden we ruimte aan recreatieve functies op erven. Bijbehorende gronden blijven in gebruik 
bij de agrarische sector.  
 
Rentmeesterschap is een kernwaarde voor ChristenUnie-SGP. Het is zelfs een Bijbelse opdracht. We zijn 
voor natuurontwikkeling, vooral binnen bestaande natuurgebieden. Daarnaast willen we dit doen door 
natuur-inclusieve landbouw te stimuleren. Ook willen we de biodiversiteit waar mogelijk bevorderen. 
 
Veel Leusdenaren wandelen, fietsen en sporten graag in de unieke groene buitenruimte van Leusden. 
De ChristenUnie-SGP staat van harte achter de doelstelling om fiets- en wandelgemeente te zijn en te 
blijven. Hiervoor moeten we investeren in fiets- en wandelpaden. Leusden ligt midden in ons land, een 
ideaal uitgangspunt voor het verkennen van de regio. We zijn voor intensivering om meer dagrecreatie 
en verblijfsrecreatie aan te trekken. De toeristenbelasting willen we omvormen tot een doelbelasting.   
Kortom, de ChristenUnie-SGP wil inzetten op ontwikkeling en behoud van het bijzondere en groene 
karakter van Leusden.  
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5. Participatie 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Dat de gemeente Leusden een helder en duidelijk participatiebeleid maakt waarin wordt 

beschreven op welke manier inwoners kunnen deelnemen. 
2. Recht te doen aan de inbreng van inwoners door goed te luisteren en keuzes goed toe te 

lichten. We nemen betrokkenen mee in het hele proces. 
3. Als gemeente een participatieplatform te creëren om initiatieven te delen. 
4. Maatjes te koppelen aan kwetsbare inwoners om zo hun inbreng te borgen. 
5. Initiatieven van inwoners waar mogelijk te ondersteunen, zodat ook deze trajecten een goed 

participatieproces hebben.  
6. Regelmatig te reflecteren op de integriteit van het participatieproces. We verbeteren waar 

nodig het participatiebeleid. 
7. Regionale samenwerking regelmatig te evalueren en waar nodig verbeteren. 
8. Organisatorische knelpunten snel op te lossen voor een dienstverlening op niveau. 

 

 

Wij staan voor een Leusden waar alle inwoners kunnen meedoen en meedenken bij onderwerpen die 
in de gemeente spelen. Wij vinden meedenken belangrijk omdat we alleen zo recht kunnen doen aan 
alle betrokkenen. Wij geloven dat we de grote uitdagingen waar wij als gemeente voor staan, alleen 
samen met onze inwoners kunnen oplossen. 

Bij nieuwe plannen gaat de gemeente of initiatiefnemer in gesprek met betrokkenen en vraagt proactief 
naar hun mening en ideeën. Daarbij is het belangrijk dat de inwoners de spelregels, van het meedenken 
en meedoen, kennen en begrijpen. Elk traject heeft zijn eigen vorm, maar de belangrijkste voorwaarde 
is dat er echt geluisterd wordt naar de inbreng en dat het algemeen belang voorop staat.  

Speerpunt voor de komende jaren is het goed uitwerken van dit beleid en het continu verbeteren ervan. 
De gemeente heeft een visie op haar eigen rollen en taken en weet wat ze van inwoners verwacht. Het 
vasthouden aan een heldere rol- en taakverdeling leidt tot een betrouwbare overheid.  

Wij vinden het belangrijk dat, bij initiatieven vanuit de gemeente en andere initiatiefnemers, er een 
eenduidig communicatieplatform is voor ieders inbreng. Zo weten alle Leusdenaren altijd waar en hoe 
te participeren. Dat zorgt voor meer transparantie en helderheid in het proces. 

Om onze inwoners te stimuleren tot initiatief, moeten we als gemeente snel en slagvaardig kunnen 
handelen. Dienstverlening vanuit de gemeente is snel, effectief en adequaat. De gemeentelijke 
organisatie moet capabel en wendbaar zijn. Door samenwerking in de regio kunnen we krachten 
bundelen en onze effectiviteit vergroten. 
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6. Ondernemen 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Dat de gemeente Leusden zich opstelt als partner voor ondernemers. 
2. De gemeente goede voorwaarden schept om zowel lokaal als regionaal (maatschappelijk) 

verantwoord ondernemerschap te stimuleren. 
3. Zo mogelijk lokaal of regionaal in te kopen (MKB-vriendelijk aanbesteden). 
4. Onze leveranciers tijdig te betalen, we laten MKB’ers niet onnodig wachten op hun geld.  
5. Ondersteuning van starters en doorgroeiers. Succesvolle ondernemingen zijn ooit allemaal klein 

begonnen. Het is belangrijk dat de lokale overheid starters op de arbeidsmarkt ondersteunt met 
goede werkplekken voor afstemming en kruisbestuiving. 

6. Sociale ondernemers een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop te geven; bij alle 
aanbestedingen is social return on investment een voorwaarde. 

7. Bij herinrichting of renovatie van de openbare ruimte ook de betrokken ondernemers bij de 
planning te betrekken, om zo draagvlak te creëren en de overlast te beperken. 

8. Met één gemeentelijk aanspreekpunt ZZP’ers te ondersteunen. We stellen ook de flexplekken in 
publieke ruimten open voor startups. 

9. Een ondernemend college dat zonder uitstel en creatief eigentijdse uitdagingen aanpakt.  
10. Als gemeente de ondernemers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

dienst te nemen. Gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. 
11. Regels die eenduidig, beschermend en terughoudend zijn. Regels zijn er om te reguleren en 

bedrijven te beschermen, niet om ondernemen te belemmeren. 
12. Lokale lasten te beperken waar het kan, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 
13. Eén gemeenschappelijke dag met rust en ruimte voor iedereen te blijven promoten. 
 

 

We willen dat ook de gemeente een ondernemende houding heeft en kijkt naar kansen. Wij 
verwachten van het nieuwe college ondernemerszin, creativiteit en het doorpakken op belangrijke 
thema’s als wonen en duurzaamheid. Kortom: actie. In zo’n college doen we graag mee! 
 
Bedrijven en ondernemers zijn onmisbaar, ook in Leusden. Ze zijn van grote waarde voor onze 
economie en leefbaarheid. Ondernemers creëren werk en zorgen voor innovatie. 
Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te 
realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van 
leven. Het lokale MKB is onmisbaar voor onze gemeentelijke economie, voor werkgelegenheid, 
productontwikkeling en leefbaarheid. Daarom staan we pal voor ondernemers.  
 
Graag scheppen we ruimte om te kunnen ondernemen. De gemeente mag niet in de weg staan. De 
ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de gemeente met ondernemers meedenkt en kijkt naar 
vestigingsmogelijkheden, goede flexplekken voor zzp’ers en ruimte voor startups. Een netwerk dat 
elkaar versterkt, want ontmoeting bevordert lokale innovatie en werkgelegenheid.  
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7. Zorg 

Concreet willen we dat doen door: 
1. Constant te monitoren of de middelen op de juiste manier worden besteed en er oog 

gehouden wordt voor innovatie. 
2. Zorg en wonen zijn onlosmakelijk verbonden, we investeren in huisvesting voor kwetsbaren. 
3. Huisvesten (waar nodig) van kwetsbare jongeren, bijv. met kleinschalige woonvoorzieningen. 
4. Geen onnodige kostendelersnorm toe te passen en te signaleren wie schuldhulp nodig heeft. 
5. Te zorgen voor langdurige en intensieve ambulante zorg.  
6. Het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vanuit de bijstand naar 

werk en gedurende het eerste jaar coaching te blijven bieden. 
  

Leusden is een gemeente waarin iedereen meetelt en toegang heeft tot zorg en ondersteuning.  

Investeer in Lariks. Het is noodzaak dat het belangrijkste loket voor welzijn en zorg de juiste kaders, 
middelen en mogelijkheden heeft om haar taak goed uit te voeren.  

Kwetsbare jongeren verdienen aandacht. De Nederlandse jeugdzorg staat onder druk. Wij willen 
goede, tijdige hulp voor elke kwetsbare jongere. En woonruimte of een kleinschalige woonvoorziening 
met 8-10 plekken in Leusden. Daarnaast: inzet op pleegzorg. Met hulp van passende gezinsprojecten, 
zoals Homies (Present). Iedereen verdient een goede toekomst, een veilige plek om op te groeien, 
zichzelf te ontwikkelen en fouten te maken.  

Huisvesting hoort bij zorg. Leusden is een fijne woonplek maar goedkope woonplekken zijn te schaars. 
Investeer in stenen om kwetsbare mensen ook na een zorgtraject perspectief te bieden.  

Langdurige en intensieve ambulante zorg. Voor mensen met complexe problemen vanuit een 
beschermde woonplek of voor voormalig daklozen is een eigen plek een grote verandering en een hele 
opgave. Als hulp bij mensen thuis (ambulante begeleiding) te snel wordt afgebouwd, ligt dakloosheid op 
de loer. Niet iedereen is zelfredzaam of heeft een netwerk.  

Kostendelersnorm niet toepassen als het niet nodig is. Het is goed om kosten te delen, maar niet als 
armoede het gevolg is. Zeker als het korten van uitkeringen leidt tot armoede of dreigende dakloosheid 
van jongeren. Want te vroeg uit huis gaan (door een dreigende uitkerings-korting voor je ouders) kan 
jongeren op termijn dakloos maken.   

Zet in op vroegsignalering bij schulden. Zorg bij betalingsachterstanden en schulden voor goede hulp 
en begeleiding. Investeer in een vindplaats-gerichte benadering (via voedselbank, 2ehandswinkel etc.). 
En benader mensen proactief met persoonlijke kaartjes of mailings, bezoeken en ander persoonlijk 
contact. In Leusden zijn goede (kind)regelingen bij schulden of een beperkt financieel budget, maar niet 
iedereen weet de toegang tot deze regelingen te vinden.   

Begeleid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om terugval in een uitkering te voorkomen.  
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Meer informatie? 
 

Neem contact op met: 
 

Mark van der Kooi 
mark@cu-sgp.nl 

 
Wout van den Brink 

wout@cu-sgp.nl 
 

Christiaan den Hertog 
christiaan@cu-sgp.nl 

 
 

Website: 
www.cu-sgp.nl 

 
Facebook: 

ChristenUnie SGP Leusden 
 

Twitter: 
@CU_SGP_Leusden 

 
 


