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LOKAAL BELANGRIJK BELEIDSPLAN 2021-2026 

 

 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld- Stoutenburg 
 

 
Wij zijn de lokale politieke partij in de gemeente Leusden van, voor en door bewoners van Leusden, 

Achterveld en Stoutenburg. 

In de meeste Nederlandse gemeenten is er een lokale politieke partij actief, in de gemeente Leusden 

was dit nog niet het geval. Terwijl een lokale politieke partij juist zo belangrijk is. 

De partij is op 7 oktober 2021 opgericht bij notaris Magnee van Spek en van den Beld te Leusden. In een 

zeer korte tijd heeft de partij een verkiezingslijst en een verkiezingsprogramma voor 2022-2026 

gepresenteerd. 

Wij zijn een lokale partij met leden en een verscheidenheid aan meningen. Wat ons bindt is de liefde 

voor onze gemeente en de ambitie om ons dorp groen en mooi te houden, zonder voorbij te gaan aan 

de uitdagingen die voor ons liggen. 

Op dit moment ligt er een groot aantal thema’s op tafel, die onze mooie gemeente behoorlijk zullen 

raken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Regionale Energie Strategie (RES) regio Amersfoort en 

de financiële positie van Leusden. Natuurlijk zijn er ook andere thema’s die de komende jaren een rol 

gaan spelen in de gemeentepolitiek. Al deze thema’s vindt u in ons verkiezingsprogramma 2022-2026. 

Deze is te vinden op onze website. 

Lokaal Belangrijk: Een partij die staat voor het behoud van ons mooie dorp, een vitale samenleving en 

een gezonde financiële positie. Wij zijn onafhankelijk, los van alle landelijke politieke partijen. Hierdoor 

zijn wij een echte lokale partij, die Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers vertegenwoordigt. 

 

 

Waar  Leusden  wordt  genoemd,  bedoelen  wij  de  gemeente  Leusden,  wat  Achterveld  en  Stoutenburg 

insluit. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

www.lokaalbelangrijk.nl 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg 

lokaalbelangrijkleusden 
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LOKAAL BELANGRIJK BELEIDSPLAN 2021-2026 

 

Missie, Visie, Ambitie en Kernwaarden 
 
 

Missie 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg draagt zorg voor een groene, veilige en sociale 

woonomgeving en een financieel gezonde huishouding van de gemeente Leusden. Daarnaast streeft 

Lokaal Belangrijk naar een bestuursklimaat dat aansluit bij onze kernwaarden: lokaal betrokken, 

onafhankelijk, dienstbaar, no-nonsense, integer en toekomst gericht. 

Visie 2050 

Een financieel gezonde, zelfstandige gemeente met de kernen Leusden, Achterveld en Stoutenburg 

met een goede sociale samenhang. Het behoud van de natuurwaarde in het buitengebied en een 

optimale leefomgeving voor alle inwoners in de gemeente Leusden. 

Ambitie 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg wil: 

✓ De grootste partij van de gemeente Leusden worden en zich als zodanig inzetten dat het voor 

iedereen een plezier is hier op te groeien, te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren; 

✓ Alle Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers zo goed mogelijk vertegenwoordigen in de 

gemeenteraad; 

✓ No-nonsense politiek voeren op basis van volledige en juiste informatie-uitwisseling met de 

inwoners; 

✓ Voorkomen dat de groene leefomgeving wordt opgeofferd aan industriële belangen / beleggers; 

✓ Leusden met trots kunnen doorgeven aan de volgende generatie(s). 

 
 

Kernwaarden Lokaal Belangrijk 

Onafhankelijk, Lokaal betrokken, Dienstbaar, No-nonsense, Integer, Toekomstgericht 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg is onafhankelijk van elke vorm van politieke of 

religieuze overtuiging. Wij houden ons bezig met maatschappelijke lokale thema’s. Nationale ontwikkelingen 

die onze gemeente raken, zullen wij met onze leden bespreken en op basis daarvan standpunten innemen. 

Wij blijven open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Eventuele compromissen ten behoeve 

van coalitiedeelname worden vooraf ter goedkeuring aan de ledenvergadering van de partij 

voorgelegd.  
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Statuten 

De statuten van Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg kunt u bekijken door op 

onderstaande link te klikken.  

https://lokaalbelangrijk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Statuten-site.pdf 

Organisatie 
 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg zal aan de Belastingdienst verzoeken om 

aangemerkt te worden als een ANBI  instelling. Daarom voldoet ze aan de volgende voorwaarden. 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg is volledig gericht op het algemeen nut. Lokaal 

Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg dient met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het 

algemeen belang. Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg heeft geen winstoogmerk. Dit 

blijkt uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten. 

De bestuursleden (te vinden via deze link https://lokaalbelangrijk.nl/bestuur/ ) van Lokaal Belangrijk 

Leusden-Achterveld-Stoutenburg voldoen aan de integriteitseisen. Geen enkel bestuurslid, natuurlijk 

persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-

Stoutenburg beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen 

meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van Lokaal Belangrijk. Er is geen beloning voor 

beleidsbepalers of bestuursleden. 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg zal niet meer vermogen aanhouden dan 

redelijkerwijs nodig is voor het werk van de partij. Het eigen vermogen zal daarom beperkt blijven. In 

de niet-verkiezingsjaren zullen de contributies van de leden en de donaties worden gereserveerd om 

aan campagneactiviteiten uit te geven in een verkiezingsjaar. Daarnaast zullen er ook kosten gemaakt 

worden zoals bijvoorbeeld bankkosten, automatiseringskosten en kosten voor het houden van een 

ALV. Donaties kunnen ook voor een specifieke actie worden gedaan en als zodanig worden 

gealloceerd.  Lid worden en doneren is mogelijk door het aanklikken van de buttons op de homepage 

van de website www.lokaalbelangrijk.nl. De contributie is vastgesteld op € 30 per jaar per lid. Indien 

de partij op enig moment zal worden opgeheven zal het batige saldo aan een ANBI-instelling worden 

overgemaakt.  

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg voldoet aan de administratieve verplichtingen en 

publiceert daarom haar specifieke gegevens zoals mailadres, KVK nummer, bankrekeningnummer en 

social media adressen en op haar eigen website www.lokaalbelangrijk.nl . Omdat de vereniging is 

opgericht in oktober van 2021 wordt er gekozen voor een verlegd boekjaar en zullen de jaarcijfers over 

2021 en 2022 in 2023 gepubliceerd worden.   

  

https://lokaalbelangrijk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Statuten-site.pdf
https://lokaalbelangrijk.nl/bestuur/
http://www.lokaalbelangrijk.nl/
http://www.lokaalbelangrijk.nl/
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Afsluiting 
 

Het verkiezingsprogramma 2022-2026, te vinden op onze website, is de basis voor de politiek van 

Lokaal Belangrijk in de gemeente Leusden. Onze kandidaat-raadsleden (zie foto) willen zich de 

komende jaren gaan inzetten voor de lokale belangen van de Leusdenaren, Achtervelders en 

Stoutenburgers in de gemeentepolitiek. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons 

opnemen. 

Het bestuur en kandidaat-raadsleden van Lokaal Belangrijk 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 info@lokaalbelangrijk.nl 

 033 - 208 90 76 
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