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DORPSBELANG RENSWOUDE 
Programma 2018  

Wij stellen uw belang centraal 

Dorpsbelang Renswoude: Sociaal en betrokken 

 

 Dorpsbelang Renswoude is de lokale partij van Renswoude!  

 Dorpsbelang Renswoude staat midden in de Renswoudse samenleving en 

weet wat er leeft onder de inwoners.  

 Dorpsbelang Renswoude staat voor solidariteit; iedereen moet kansen 

krijgen mee te doen. 

 Dorpsbelang Renswoude staat voor een gezonde leefomgeving; onze in-

woners hebben daar recht op; dat doel willen we op een duurzame wijze 

bereiken, zodat dit ook voor toekomstige generaties gegarandeerd is.  

 Dorpsbelang Renswoude waakt over het sociale gezicht en zorgt voor een 

dorp waar het prettig is om te wonen en te werken en waar we trots op 

zijn.  

 Dorpsbelang Renswoude kan, onafhankelijk van landelijke partijideolo-

gie, opkomen voor de belangen van de inwoners van Renswoude. 

Het is aan de raadsleden en commissieleden van Dorpsbelang Renswoude hier 

uitvoering aan te geven. 
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Dorpsbelang Renswoude en een gezonde financiële huishouding. 

Voor Dorpsbelang Renswoude is een goede financiële huishouding een voor-

waarde voor het behoud van de zelfstandigheid van Renswoude. Wij zullen 

daarom kritisch kijken naar de plannen en projecten die een grote financiële im-

pact hebben voor de toekomst en op inkomsten en uitgaven van de lopende be-

groting. Hierdoor behartigen we het algeheel belang van Renswoude.  

 

Dorpsbelang Renswoude en Veiligheid 

Goede verlichting, duidelijke verkeersmaatregelen en handhaving maken ons 

dorp veiliger voor alle inwoners. Dorpsbelang zal er op blijven hameren dat het 

college haar verantwoordelijkheid neemt als het over verkeersonveilige situaties 

gaat. De provinciale weg door ons dorp heeft een negatieve invloed op onze 

woonomgeving, zorgt voor onveilige situaties, luchtvervuiling en splitst het dorp 

in twee delen. Dit noodzaakt de politiek na te denken over meer structurele op-

lossingen. Dorpsbelang Renswoude is voorstander van het aanleggen van een 

rondweg. Wij streven daarbij naar een zorgvuldig gekozen tracé, waarbij de im-

pact op ons landschap zo klein mogelijk is.  

Momenteel vinden wij de oversteekplaatsen op de Dorpsstraat, zeker in de win-

termaanden, te onveilig. Wij pleiten voor de inzet van moderne technieken om 

in de donkere periode deze oversteekplaatsen te laten oplichten, zodra er iemand 

oversteekt. 

 

Dorpsbelang Renswoude zal ervoor strijden dat alle belangrijke voorwaarden en 

faciliteiten voor een veilig dorp beschikbaar zijn en blijven, zoals een eigen 

wijkagent, een brandweerkazerne, adequaat ambulancevervoer en gebruik van 

burgernet. Wij ondersteunen het plan om de brandweer te handhaven op de hui-

dige locatie; daarmee kan ons brandweerkorps haar taak optimaal uitvoeren. 

Dorpsbelang Renswoude zal ook de komende raadsperiode actief luisteren naar 

signalen over onveilige en ongewenste situaties die vanuit de inwoners komen 

en deze in de raad(commissies) aan de orde stellen.  

 

Dorpsbelang Renswoude en ouderen 

Sinds de overheveling van overheidstaken naar de gemeenten in 2015 is het ou-

derenbeleid steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid. Gemeenten 

moeten de voorwaarden scheppen zodat senioren kunnen blijven meedoen. Ook 

in Renswoude zullen we meer senioren krijgen waarvoor een gericht beleid 

moet worden gevoerd. Dorpsbelang Renswoude denkt hierbij aan welzijn, socia-

le zorg en het woonbeleid. Wij steunen het beleid dat ervoor zorgt dat onze se-

nioren zo lang mogelijk zelfstandig in Renswoude kunnen blijven wonen. Het 

dorpsteam heeft, samen met een aantal verenigingen en stichtingen, hierbij een 

belangrijke taak om hen te bereiken en contact te houden, hierdoor kan ook een-

zaamheid onder ouderen effectief worden voorkomen.  
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Dorpsbelang Renswoude en de sociale paragraaf; 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt een belangrijk kader om 

burgers in staat te stellen te participeren in de (lokale) samenleving. Het beleid 

van de uitvoering van de Wmo wordt in Renswoude in samenwerking gedaan 

met de gemeente Veenendaal. Dorpsbelang Renswoude vindt gemeentelijke sa-

menwerking waar dat kan prima, maar we zijn wel van mening dat onze inwo-

ners die aanspraak en gebruik maken van de diverse regelingen door Renswoud-

se ambtenaren behandeld moeten worden. Zij kennen de inwoners. Dorpsbelang 

Renswoude wil voorkomen, dat de gebruikers van de Wmo een nummer wor-

den; zij dienen als mens en inwoner van Renswoude behandeld te worden. Ook 

willen we aandacht blijven vragen voor mensen die onvoldoende profiteren van 

de toenemende welvaart. 

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Het draaiend houden van een orga-

nisatie van vrijwilligers verdient structurele ondersteuning. Dit zou gefaciliteerd 

moeten worden door de gemeente, zodat alle vrijwilligers in de zorg de onder-

steuning en waardering krijgen die ze verdienen. 

 

Dorpsbelang Renswoude en Onderwijs  

De jeugd van Renswoude heeft recht op onderwijs in een goede en veilige om-

geving, aangepast aan de moderne eisen. Investeren in onderwijs is investeren in 

de toekomst. Afgelopen raadsperiode heeft Dorpsbelang Renswoude construc-

tief meegedacht bij de realisering van de plannen voor de nieuwe Borgwal. Ook 

de realisering van het kindcentrum draagt, samen met gastouders, bij aan een 

totaalaanbod van opvang en onderwijs voor de jeugd van Renswoude. Dorpsbe-

lang Renswoude wil de aanwezigheid van kwalitatief goede kinderopvang en 

goed basisonderwijs in het dorp ook in de toekomst garanderen. 

 

Dorpsbelang Renswoude en Economie 

Dorpsbelang Renswoude is trots op de vele ondernemers die Renswoude rijk is. 

Het bewijst dat Renswoude een aantrekkelijk bedrijfsklimaat heeft. Om dit goe-

de bedrijfsklimaat te behouden zal er ook in de toekomst voldoende bedrijven-

terrein beschikbaar moeten zijn. Dorpsbelang zal in de komende raadsperiode 

bij gemeente en provincie pleiten voor uitbreiding van het industrieterrein.  

Food Valley is een regionaal samenwerkingsverband van ondernemers, overheid 

en onderwijs waarvan ook Renswoude de vruchten plukt. Deze samenwerking 

heeft een positief effect op het ondernemersklimaat. Dorpsbelang zal blijven in-

vesteren in deze samenwerking en zo de regio en Renswoude economisch ver-

sterken.  

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) zijn niet meer weg te denken. Het 

zijn bijzondere ondernemers, creatief, onafhankelijk en gedreven. Ze hebben de 

ruimte zelf keuzes te maken en een eigen invulling te geven aan hun vak. Daar-



 

Programma Dorpsbelang Renswoude Pagina 4 van 6  20 januari 2018

 

 

  

mee vormen ze het potentieel voor vernieuwing en innovatie op de arbeids-

markt. Dorpsbelang erkent deze ontwikkeling en wil hen faciliteren waar dat 

mogelijk is. Denk daarbij aan bewaakte parkeergelegenheid, werkplekken, etc. 

 

Dorpsbelang Renswoude en Wonen  

Dorpsbelang Renswoude wil een woonbeleid, waarbij er voldoende sociale wo-

ningen beschikbaar zijn. Dorpsbelang hecht grote waarde aan een modern, slag-

vaardig en financieel gezond eigen woningbedrijf, dat in staat is deze belangrij-

ke maatschappelijk taak uit te voeren. Nieuwe projecten, zoals de herstructure-

ring van de Taets van Amerongenweg is een goede aanzet om tot een toekomst-

bestendig aanbod van huurwoningen door het woningbedrijf te komen.  

Dorpsbelang Renswoude zal erop toezien, dat het woningbedrijf bij al deze pro-

jecten rekening houdt met de belangen van de huidige en toekomstige bewoners 

en dat hun vragen gehoord worden.  

Dorpsbelang Renswoude steunt het beleid waarbij starters op de woningmarkt 

serieus genomen worden, zodat ook voor deze groep het eigen woningbezit be-

reikbaar blijft. Vooral voor deze laatste groep dient er voldoende te worden ge-

bouwd, waarbij een starterslening een goede stimulans is. 

Dorpsbelang is van mening dat de maximale bouwhoogte in Renswoude beperkt 

moet worden tot 3 bouwlagen. 

Ook Renswoude heeft een taakstelling t.a.v. het huisvesten van statushouders, 

Dorpsbelang vindt het belangrijk dat ook voor deze groep passende huisvesting 

wordt geboden waarbij een goede balans wordt gevonden tussen de woonbe-

hoefte van de statushouders en de plaatselijke gebruiken van Renswoude. Hier-

bij heeft de politiek haar taak, evenals hulporganisaties, zodat de statushouders 

worden opgenomen in de gemeenschap. Zo wordt wonen voor iedereen in 

Renswoude prettig. 

 

Dorpsbelang Renswoude en parkeren 

De afgelopen raadsperiode is er regelmatig gesproken over parkeerproblemen in 

de wijken en rond het dorpsplein. Door het toenemend autobezit wordt parkeren 

in de wijken soms als een probleem ervaren. Is de parkeernorm wel voldoende? 

Ook in alle discussies over het dorpshart kwam de parkeerdruk regelmatig ter 

sprake. Dorpsbelang wil overlast door fout geparkeerde voertuigen tot een mi-

nimum beperken door handhaving. Daar staat tegenover dat we voorstander zijn 

van verruiming van het aantal parkeerplaatsen bij knelpunten. 

 

Dorpsbelang Renswoude en landbouw en natuur 

Dorpsbelang wil een goede balans tussen agrarische bedrijfsvoering en behoud 

van de landschappelijke kenmerken in onze gemeente. Wij willen voorkomen 

dat ons buitengebied ‘verstedelijkt’.  

De verwachting is dat ook de komende jaren agrarische bedrijven stoppen. Hier-
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door komt er agrarische bebouwing vrij. Bij hergebruik hiervan mogen alleen 

bedrijfsactiviteiten worden ontwikkeld, die niet hinderlijk, gevaarlijk en/of 

schadelijk zijn voor de omgeving of het leefmilieu.  

Bedrijfsbeëindiging en landgoed ontwikkeling willen wij niet automatisch belo-

nen met het toestaan van het bouwen van meerdere landhuizen in het buitenge-

bied. Daar waar het goed inpasbaar is, dient de agrarische sector uitbreidings-

mogelijkheden te worden geboden. Het waardevolle buitengebied en de natuur 

met zijn kampen-landschap, dat Renswoude rijk is, moet behouden blijven. Wij 

vinden dat van groot belang voor komende generaties en voor de ontwikkeling 

van het toerisme. 

 

Dorpsbelang Renswoude en duurzaamheid 

Voor Dorpsbelang Renswoude betekent duurzaamheid zorgdragen voor de aar-

de, nu en voor toekomstige generaties. Wij doen dat door actief te sturen op het 

verminderen van de hoeveelheid fijnstof. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn 

verkeer en de agrarische sector. In het kader van de komende energietransitie 

wil Dorpsbelang Renswoude het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. 

Dit willen dat doen door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer, klimaat 

neutraal bouwen, het zorgvuldig en inpasbaar plaatsen van windmolens en zon-

nepanelen. Bij de plaatsing van zonnepanelen denken we in de eerste plaats aan 

het benutten van dakruimte van woningen en (agrarische) schuren. Wij zijn te-

genstander van de aanleg van grootschalige zonneparken en plaatsing van 

windmolens in de directe woonomgeving. 

Ook willen we in Food Valley verband samen met de agrarische sector zoeken 

naar technische oplossingen om de fijnstof uitstoot door agrarische bedrijven te 

verminderen. Dat is niet alleen belangrijk voor alle bewoners van ons dorp, maar 

ook voor de agrarische sector zelf. We realiseren ons dat dit grote onderwerpen 

zijn, die wij als lokale partij niet zomaar kunnen oplossen; door de juiste sa-

menwerking met de regio, aangevuld met lokale initiatieven willen we wel de 

partij zijn, die actief bijdraagt aan een steeds beter wordende leefomgeving.  

In de afgelopen raadsperiode heeft Dorpsbelang Renswoude gepleit tegen het 

boren naar schaliegas en voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.  

Klimaatveranderingen dwingen ons goed na te denken over de mogelijke gevol-

gen. Regelmatig zien we dat onze beken tot (over) de rand toe vol staan. Om 

toekomstige wateroverlast zoveel mogelijk te beperken zal Dorpsbelang Rens-

woude kritisch kijken naar de plannen en besluiten rondom dit onderwerp. 

 

Dorpsbelang Renswoude en het verenigingsleven 

De verenigingen en haar vrijwilligers vormen het bindmiddel in ons dorp. Zij 

zorgen voor ontspanning, inspanning en bij de jeugd voor educatie. Kortom een 

zinvolle invulling van vrije tijd. Dorpsbelang Renswoude heeft altijd het vereni-

gingsleven gesteund en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Wij zijn voor-
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stander van een eerlijk en transparant subsidiebeleid. Zo bevordert Dorpsbelang 

een toekomstbestendig, sociaal actief en vitaal Renswoude. 

 

Dorpsbelang Renswoude en het vestigen van een nieuwe kerk. 

Renswoude is een dorp waar diverse geloofsrichtingen kerken. Als een substan-

tieel deel van de Renswoude bevolking behoefte heeft aan het vestigen van een 

nieuwe kerk in Renswoude dient daar serieus naar gekeken te worden. Dorpsbe-

lang Renswoude stelt daar echter wel duidelijke ruimtelijke grenzen en kaders 

aan. Voorwaarde is dat het parkeren goed en voldoende is geregeld en het mag 

niet leiden tot verkeersoverlast in de buurt of wijk. 

 

Dorpsbelang Renswoude en het dorpshart 

Dorpsbelang Renswoude is voorstander van een levendig dorpshart. Het Dorps-

plein dient groot genoeg te zijn voor leuke dorpsactiviteiten, zoals markt, brade-

rie en muziekuitvoering. Wij zijn voorstander van de vestiging van de biblio-

theek, met al haar activiteiten, in het dorpshart. Zo gaat een kloppend dorpshart 

ontstaan, wat weer andere activiteiten aantrekt, zoals commerciële activiteiten, 

kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen. 

 

Dorpsbelang Renswoude en de gemeentelijke huisvesting. 

Renswoude is een zelfstandige gemeente met een eigen ambtenarenapparaat, dat 

recht heeft op een eigentijdse huisvesting. Dit geldt zowel voor het gemeente-

huis als de gemeentewerf. In de komende raadsperiode wil Dorpsbelang Rens-

woude hieraan een goede invulling geven. 


