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LOKAAL BELANGRIJK PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZING GEMEENTE LEUSDEN 2022-2026 

 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de politieke partij 
 

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. 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. 

Het kan zijn dat er onderwerpen zijn, waarvan u denkt dat dit aandacht op politiek niveau verdient.  

Wij gaan dan graag met u daarover in gesprek. 

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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Missie, Visie, Ambitie en Kernwaarden 
 
 

Missie 

Lokaal Belangrijk 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 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 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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Lokale democratie 

Lokaal Belangrijk beschouwt de lokale democratie als de basis van de partij. Wij zijn niet links en niet 

rechts. Wij zijn lokaal. Wij volgen geen landelijke politieke stroming en dus zetten wij in op het: 

• Vooropstellen van het belang van de Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers; 

• Onderhouden van structureel contact met inwoners, instellingen en bedrijven; 

• Voorzien in eerlijke en volledige informatie van inwoners, bedrijven en instellingen over 

onderwerpen in het belang van Leusden; 

• Betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen bij onderwerpen waar belangrijke keuzes 

voorliggen; 

• Beschouwen van regionale samenwerking als middel en niet als doel om de belangen van onze 

gemeente te behartigen; 

• Bijdragen aan oplossingen voor nationale problemen voor zover dit gevraagd wordt door de 

landelijke overheid en in overeenstemming is met de omvang en het karakter van onze gemeente. 

• Zorgen voor een vast aanspreekpunt binnen de gemeente. Zij helpen u als inwoner, ondernemer, 

instelling of vereniging bij het vinden van de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke 

organisatie. 
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Groen en natuur 
 

De gemeente Leusden is een prachtige en groene gemeente waarin onze kernen omgeven zijn door 

een groen en aantrekkelijk buitengebied. Wandelen, fietsen en recreëren in dat buitengebied is een 

meerwaarde die wij willen behouden èn door willen geven aan de volgende generaties. Ook draagt 

een groene leefomgeving bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft immers een 

reinigende werking op de lucht die wij inademen, is belangrijk voor een goed ecosysteem en draagt bij 

aan duurzaamheid. Leusden kenmerkt zich als een gemeente met een grote (bio-)diversiteit aan ‘wilde’ 

dieren en planten. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het 

aanwezige groen. 

Lokaal Belangrijk zet daarom in op het: 

• Investeren in groen in bestaande en nieuwe woonwijken. Dat betekent dat bij nieuwbouwplannen 

er nadrukkelijk moet worden stilgestaan bij de kwantiteit én kwaliteit van ‘groen’. Lokaal Belangrijk 

realiseert zich dat er diverse ‘functies’ (wonen, infrastructuur, spelen, groen etc.) in een woonwijk 

aanwezig moeten zijn. Er moet een goede balans tussen deze functies gevonden worden; 

• Voorkomen dat de groene leefomgeving wordt opgeofferd aan industriële belangen en/of 

beleggers - windturbines en industriële zonnevelden zijn hier een goed voorbeeld van; 

• Stimuleren van het inzaaien van akkerranden en bermen met bloemenmengsels die bijen en vogels 

aantrekken; 

• Onderzoeken van de mogelijkheden voor sinusbeheer (= het in stroken maaien van weidegras voor 

toename biodiversiteit ) en weidevogelbeheer; 

• Stimuleren van behoud of vergroten/vermeerderen van houtsingels en kikkerpoelen; 

• Naleven van regels hoe om te gaan met groen en natuur binnen Nederland en EU. Denk aan 

richtlijnen voor de uitstoot van giftige stoffen, omgang met bedreigde diersoorten en het verkrijgen 

van bouwvergunningen. Landbouwgronden, natuurgebieden en bomen dragen bij aan de 

biodiversiteit. Deze ecologische structuren dienen te worden behouden en richtlijnen daartoe 

dienen te worden nageleefd; 

• Aanmoedigen van duurzaam ondernemen. Wie duurzaam onderneemt kijkt niet alleen naar de 

korte termijn maar ook naar de lange termijn. Bij alle doen en laten moet duidelijk zijn wat de 

gevolgen zijn voor andere mensen op aarde en voor de generaties na ons. Zo kunnen bedrijfsparken 

hun tuin en daken geschikt maken voor de vestiging van bedreigde soorten als bijen en daarmee 

tegelijkertijd de kwaliteit van de werkomgeving (en waarde van het terrein) vergroten. Maar het 

kan ook heel eenvoudig door nestkastjes of bijenkorven te plaatsen op een bedrijfsterrein; 

• Bevorderen van inkoop van regionaal geproduceerde goederen zoals hout, consumptiegoederen 

en andere materialen van gemeente, bewoners en bedrijven. 
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Klimaat, duurzaamheid en energietransitie 

De huidige raadsbrede ambitie om in 2040 op eigen grond energieneutraal te zijn is volgens ons 

onwenselijk en niet realistisch. Industrialisering van ons landelijke buitengebied met windturbines en 

zonnepaneelvelden is voor ons niet bespreekbaar. Ook zijn wij van mening dat inwoners niet 

gedwongen van het gas af moeten. 

Wij  zorgen voor een realistische en financieel haalbare duurzaamheidsagenda, die aansluit bij de schaal 

en het karakter van onze groene gemeente. Wij willen daar de komende jaren volop aan werken door 

in te zetten op het: 

• Besparen van energie. Energie die niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Lokaal 

Belangrijk ondersteunt ook initiatieven om huizen te verduurzamen, mits dit op een geleidelijke en 

verantwoorde wijze gebeurt. Naast de reeds bekende energiebesparingsmogelijkheden worden 

nieuwe, innovatieve mogelijkheden verkend, omarmd en gepromoot. Wij denken bijvoorbeeld aan 

“groene daken en plantenwanden” voor niet isoleerbare panden, die volgens een studie daarover 

een besparing op het energieverbruik genereren; 

• Stimuleren Zon-op-dak. Hier is nog een wereld te winnen, want er is nog veel onbenut 

dakoppervlak. Dit betreft zowel privéwoningen als bedrijfspanden. In bebouwd gebied en in het 

buitengebied van Leusden wordt deze vorm van groene energie opwekken gemaximaliseerd; 

• Verdedigen van regeling zon-op-dak. Lokaal Belangrijk zet in op voortzetting en vereenvoudiging 

van de BTW-vrije aanschaf van zonnepanelen en de salderingsregeling; 

• Realiseren Zon op industrieterrein en langs infrastructuur. De lokale overheid heeft een 

voorbeeldfunctie als het gaat om het opwekken van groene energie. Bedrijven en instellingen 

kunnen een significante bijdrage leveren via het initiatief van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen om de klimaatdoelen te realiseren. 

Wij zijn niet voor industriële zonnepaneelvelden, maar zetten juist in op zon op (bedrijfs)daken en 

gevels, boven parkeerplaatsen en langs de infrastructuur, zoals een geluidswal met daarop 

zonnepanelen langs de A28. Zeker nu daar nog zoveel ruimte onbenut is; 

• Wegnemen bestaande beperkingen voor zon-op-dak. Deze beperkingen treffen met name de zon-

op-dak projecten voor boerenschuren. Teruglevering aan het stroomnet is daar vanwege de 

netwerkcongestie vaak problematisch. Ook blijkt het vaak onmogelijk zon-op-dak projecten in het 

buitengebied adequaat te verzekeren. Lokaal Belangrijk wil voorrang bij verzwaring van het netwerk 

voor deze projecten. Verder zetten wij ons in om de verzekeringsproblemen op te lossen; 

• Tegengaan verstedelijkingseffecten. De bebouwde omgeving genereert warmte en extra CO2 

uitstoot. Vergroening heeft een gunstige, temperende werking op de opwarming en draagt bij aan 

biodiversiteit, ook in de bebouwde omgeving. Lokaal Belangrijk staat voor vergroening van tuinen 

(minder tegels) en meer bomen. Naast bomen werken ook begroeide pergola’s als natuurlijke 

zonwering en leveren schaduw in de zomer. Groene daken werken ook in de zomer isolerend en 

dragen er, samen met het groen in de tuin, aan bij dat airco’s niet nodig zijn; 
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• Stimuleren van lokale opslag van opgewekte elektriciteit. Het probleem van netcongestie is dat 

stroom niet terug geleverd kan worden aan het stroomnet. De meest ideale situatie is  dat lokaal 

opgewekte stroom  ook direct lokaal wordt verbruikt. Lokale opslag op huis- of straatniveau  is al 

mogelijk, maar moet de komende periode worden verbeterd. Dat is mogelijk met innovaties en kan 

gestimuleerd worden met daarop gerichte subsidies; 

• Bevorderen innovaties. Naast de reeds bekende energie opwekmogelijkheden worden nieuwe, 

innovatieve mogelijkheden verkend, omarmd en gepromoot; 

• Verlenen voorrang aan projecten van en door eigen burgers, bedrijven en instellingen. De gemeente 

Leusden is van ons en dat moet zo blijven. Wij willen geen investeerders/ projectontwikkelaars die 

nu geld inbrengen, maar vervolgens voor ons bepalen wat er gebeurt en hoe het gebeurt, de baten 

incasseren en ons met de lasten achterlaten. Projecten in de gemeente Leusden kunnen alleen met  

meer dan 50% lokale eigenaar- en zeggenschap gerealiseerd worden; 

• Toezien op haalbaarheid. Pas als een project noodzakelijk is en niet haalbaar zonder participatie van 

buiten kan hiervan – onder nader te bepalen voorwaarden – worden afgeweken; 

• Verplichten van een reserveringsfonds voor het verwijderen van afval bij aanvang van 

duurzaamheidsprojecten. Aan het einde van de economische levensduur van deze projecten, moet 

de gemeente en dus de inwoners niet opgescheept zitten met de opruimingskosten van het afval. 
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Sociale gemeente 

Een goede sociale samenhang is essentieel voor een fijne en goed georganiseerde leefomgeving in 
Leusden, Achterveld en Stoutenburg. De inrichting van de openbare ruimte, waaronder winkelcentra, 
maakt hier onderdeel van uit. Ook biedt een sociale gemeente hulp aan de mensen die het nodig 
hebben. Een toekomstgerichte visie met een proactief beleid en inzet op preventie horen daarbij. 

Voor wat betreft het Sociaal Domein zet Lokaal Belangrijk in op het: 

• Inrichten van de openbare ruimte en het openbaar groen dat bijdraagt aan het welzijn van onze 

inwoners. Dit willen wij zo mogelijk verbeteren of versterken; 

• Behouden van voorzieningen die bijdragen aan de sociale samenhang. Het ondersteunen van 

wijkverenigingen, vrijwilligers en preventieve voorzieningen; 

• Vroegtijdig signaleren van sociale problematieken: 

a. Verbinden van netwerkpartners of het intensiveren hiervan en samenwerking als opdracht 

stellen; Lariks blijft de spil in het web om zorg en welzijn te organiseren; 

b. Verbreden, uitbouwen en borgen van intensieve samenwerking tussen de onderwijsstichtingen 

en verenigingen (Voilà, VMOL ('t Ronde), SKOA (St. Jozef) en Cordeo (Christal)), en Lariks (zorg); 

c. Uitbouwen en borgen van intensieve samenwerking sportverenigingen, gemeente en Lariks; 

d. Extra aandacht geven aan bestrijding van eenzaamheid en omgang met dementie. 

• Overleggen met belangenorganisaties van ouderen over de invulling van behoeften; 

• Integreren van de visie op wonen en zorg. Meer levensbestendig bouwen. Mantelzorg goed te 

ondersteunen. Kernbinding bij woningtoewijzing vergroot de mogelijkheden voor mantelzorg; 

• Ontwikkelen van en inzetten op preventieve programma’s en vroegtijdige signalering voor alle 

leeftijdsgroepen, zoals preventie en bestrijding van alcohol en drugs gebruik/misbruik; 

• Handhaven van het programma “Over de brug” voor scholieren die naar het voortgezet onderwijs 

gaan; 

• Normaliseren van de jeugd(zorg); Een kind dient niet in een systeem van labels, medicatie en 

afwijkingen op te groeien. Wij zetten in op de-medicaliseren in de jeugdzorg, samen de 

verantwoordelijkheid voor onze jeugd te dragen en elkaar te ondersteunen; 

• Het actief blijven verbinden van de professionele en mantelzorg, zoals bijvoorbeeld de Huiskamer 

van Leusden doet; 

• Promoten en erkennen van het belang van vrijwilligerswerk; 

• Inzetten van een of meer wijkagent(en) met als enig werkgebied de gemeente Leusden; 

• Verhogen van de bijdrage van het Rijk voor diverse gedecentraliseerde zorgcomponenten naar een 

reëel niveau; 

• Organiseren van huishoudelijke hulp voor iedereen die de huishouding zelf niet meer kan doen en 

hulp niet kan betalen; 

• Zeker (blijven) stellen dat zorgpersoneel conform de CAO-tarieven wordt betaald; 

• Bestrijden van de bureaucratie en de overhead in de zorg. 
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Veiligheid in de openbare ruimte 

Veiligheid is een van de basisbehoeften van de mens en dus van groot belang voor het welzijn van onze 

inwoners. De veiligheid in de openbare ruimte speelt zich grotendeels af in het sociale leven. Sociale 

samenhang en het naar elkaar omzien verhoogt het veiligheidsgevoel van mensen. Leusden is een 

veilige gemeente, maar is door haar centrale ligging wel aantrekkelijk voor criminelen van buitenaf. 

Inzetten op preventie zorgt ervoor dat Leusden veilig blijft en de kans op slachtofferschap verkleint. 

Lokaal Belangrijk zet daarom in op het: 

• Herintroduceren van de zichtbare wijkagent met een eigen opkomstlocatie in de gemeente 

Leusden; 

• Verbeteren veiligheid op duidelijk kwetsbare plaatsen in de gemeente door betere verlichting en 

gebruik van slimme bewakingscamera’s; 

• Stimuleren en uitbreiden van WhatsApp groepen in de wijk. Dit in samenwerking met politie en 

gemeente; 

• Aanpak van ondermijning in de winkelcentra. Winkelcentra moeten leefbaar en aantrekkelijk 

blijven voor het winkelend publiek;  

• Ondersteunen van projecten op het gebied van cybercriminaliteit op de basisscholen in de 

gemeente Leusden. Een voorbeeld hiervan is het project Cyber Cops waar de gemeente Leusden 

zich landelijk al op de kaart heeft gezet;  

• Vroeg signaleren op het gebied van overlast en verwarde personen. Goede samenwerking met de 

GGZ en de verslavingszorg is daarbij essentieel. 
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Financiën 

Alle activiteiten, plannen en initiatieven kosten geld. Dit vereist een gezonde balans tussen inkomsten 

en uitgaven. Om op de langere termijn faciliteiten te behouden, moeten inkomsten en uitgaven 

structureel op elkaar afgestemd worden. 

Lokaal Belangrijk wil de financiële huishouding op orde brengen en houden door het: 

• Inzetten op een verhoogde vergoeding vanuit het Rijk (gemeentefonds); 

• Bewerkstelligen structureel dekkende afdracht voor gedecentraliseerde zorg; 

• Besparen op kosten van huishoudelijke hulp, op basis van de WMO voor  mensen met bovenmodale 

inkomens; 

• Heroverwegen en saneren lopende begroting (geen kosten vooruitschuiven); 

• Aanvullen van financiën uit bouwprojecten; 

• Onderzoeken of verkoop en terug huren van vastgoed haalbaar en wenselijk is (ook op de langere 

termijn); 

• Informeren inwoners over de financiële positie van de gemeente en de keuzes die daarbij gemaakt 

moeten worden; 

• Aanpassen van de gemeentelijke belastingen (OZB) als allerlaatste middel. 
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Wonen en woningrealisatie 

De gemeente Leusden heeft alle voordelen van de grote stad om de hoek maar is geen groeigemeente. 

Lokaal Belangrijk wil het dorpse karakter van onze gemeente behouden. 

Net als landelijk is er in Leusden een tekort aan woningen. Omdat de omvang van huishoudens 

afneemt, is er met name behoefte aan woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Vanwege 

de vergrijzende bevolking zal die voor een deel uit levensloopbestendige woningen moeten bestaan. 

Op het thema wonen en bouwen stelt Lokaal Belangrijk de volgende prioriteiten en zet in op het: 

• Tegengaan verstedelijking en behoud dorps karakter; 

• Behouden van de groene buffer rond onze dorpskernen; 

• Bouwen van wooneenheden voor met name één en tweepersoonshuishoudens met een 

substantieel aandeel levensloopbestendige woningen ten behoeve van ouderen; 

• Realiseren sociale koopwoningen; 

• Realiseren van ca. 100 woningen per jaar door nieuwbouw, inclusief omvorming van structureel 

leegstaande bedrijfspanden tot wooneenheden en alternatieve woonvormen; 

• Omvormen van structureel leegstaande bedrijfspanden naar wooneenheden aanmoedigen en in 

overleg met eigenaren vormgeven en mogelijk maken; 

• Omarmen woningrealisatie met eigentijdse woonvormen, bijvoorbeeld studenten en ouderen in 

één pand of “tiny houses”; 

• Verlenen van voorrang bij woningtoewijzing aan Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers of 

mensen met een economische binding met de gemeente; 

• Voorkomen van commerciële exploitatie van woningen. Wij willen een zelfbewoningsplicht voor 

sociale koopwoningen; 

• Tegengaan van het samenvoegen van woningen uit de woningvoorraad. 
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Mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid 

Hoe mensen zich willen verplaatsen, is aan hen zelf. Er is een rijk aanbod aan mogelijkheden, waaruit 

men kan kiezen. Voor de één zal dat het openbaar vervoer zijn, voor de ander de fiets en weer een 

ander de auto. Voldoende en veilige voorzieningen zijn voor iedereen noodzakelijk. Hierbij moet ook 

de mobiliteit en daarmee de bewegingsvrijheid van mindervaliden worden geborgd. 

Lokaal Belangrijk zet, voor de verbetering van mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid, in op 

het: 

• Zorgdragen voor een dekkend openbaar vervoersysteem; 

• Realiseren van fietspaden gescheiden van de rijweg bij de aanleg van nieuwe wegen en 

herinrichting van bestaande wegen; 

• Doorvoeren concrete aanpassingen: 

a. Verbeteren fietsersveiligheid richting de Glind door bijvoorbeeld een fietspad of fietsbaan aan 

te leggen of sluipverkeer te ontmoedigen; 

b. Uitbreiden van de verlichting op het jaagpad langs het valleikanaal vanaf de fietsbrug op de 

Bruggeschans tot en met de sluis aan de Asschatterweg, zodat sporters en scholieren veilig naar 

huis kunnen fietsen. Deze verlichting zou n.a.v. beweging aan en uit moeten gaan om 

lichtvervuiling tegen te gaan en energie te besparen; 

c. Aanpassen van de “taal van de weg” (=duidelijke weginrichting), bijvoorbeeld een rode baan op 

smalle wegen (de Emelaarseweg of Postweg richting de Glind) om de rijsnelheid te temperen; 

d. Aanpassen van de onduidelijke fiets- en voetgangersverkeerssituatie op de Biezenkamp; 

e. Verbeteren van de zichtbaarheid van zebrapaden, bijvoorbeeld zoals de kruising Middenweg en 

fietspad Eempad met lichtsignaalflitsers; 

f. Aanpassen trottoirs  ten behoeve van bewegingsvrijheid van scootmobiel gebruikers. 
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LOKAAL BELANGRIJK PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZING GEMEENTE LEUSDEN 2022-2026 

Ondernemen en ondernemersklimaat 

Leusden is aantrekkelijk voor bedrijven door de centrale ligging in Nederland en de goede aansluiting 

op het hoofdwegennet. Leusden moet het ondernemen stimuleren en bij het dorp passende 

bedrijvigheid aantrekken. Wij willen het imago van Leusden als vestigingsplaats voor bedrijven en de 

uitstraling die hier bij past, i.s.m. de ondernemers aanscherpen en goed op de kaart zetten. 

Leusden is als groene gemeente met een groot buitengebied ook zeer geschikt voor agrarische 

ondernemingen. 

Lokaal Belangrijk hecht aan een goed ondernemingsklimaat en zet in op het: 

• Bieden van mogelijkheden voor agrarische bedrijven om te ondernemen; 

• Bevorderen ondernemingsklimaat voor zowel grote bedrijven als MKB/ZZP door het: 

a. Uitbreiden en/of realiseren van voldoende bedrijventerreinen en mogelijkheden tot 

functiewisseling van gebouwen; 

b. Inzetten op sociale contracten; 

c. Vereenvoudigen en verminderen van regelgeving; 

d. Streven naar een OZB dat strookt met landelijke afspraken; 

e. Realiseren van ontmoetings- en werkplekken voor ZZP’ers (‘seat, meet and eat’). 

• Openhouden - tegen redelijke vergoeding van vergrote terrassen na de Corona pandemie; 

• Verbeteren van het ondernemersklimaat door structureel overleg met ondernemers organisaties. 
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LOKAAL BELANGRIJK PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZING GEMEENTE LEUSDEN 2022-2026 

Cultuur, sport en recreatie 

Cultuur, sport en recreatie zijn belangrijk voor het welzijn van ons allemaal. Het zijn belangrijke elementen 

in de ontwikkeling van kinderen en ontspanning van alle inwoners in onze gemeente. 

De gemeente Leusden is een groene gemeente waar inwoners en mensen van buiten de gemeente in het 

buitengebied heerlijk kunnen fietsen, kanoën en wandelen. 

Daarnaast heeft Leusden ook veel sportverenigingen waar de inwoners van de gemeente een ruime keuze 

hebben in het beoefenen van hun favoriete sport, zonder om lange afstanden te rijden naar andere 

gemeenten. 

Tenslotte heeft de gemeente ook cultuurfaciliteiten die bijdragen aan de sociale samenhang van de 

inwoners. 

Lokaal Belangrijk heeft daarom de volgende speerpunten: 

• Behouden van bestaande cultuurfaciliteiten; 

• Actualiseren van de cultuurvisie, inbegrepen een structurele oplossing zoeken voor de 

vastgoedproblematiek van De Korf en De Tuin; 

• Behoud voorzieningen van de Korf; 

• Ondersteunen van evenementen: 

a. Handhaven Leusden Jazz; 

b. Onderzoeken mogelijkheid terugkeer Puddingpop naar Leusden. 

• Uitbouwen “Sport- en Beweegakkoord”; 

• Doorstarten project waarbij basisschoolleerlingen ter kennismaking sportlessen volgen bij alle 

verschillende sportverenigingen, zodat zij een bewust kunnen kiezen voor de sportvereniging die 

het best bij hen past; 

• Bevorderen adoptie buurtspeelplaatsen door bedrijven of wijkbewoners of -verenigingen. 
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LOKAAL BELANGRIJK PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZING GEMEENTE LEUSDEN 2022-2026 

Afsluiting 
 

Het verkiezingsprogramma 2022-2026 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. Wij hopen dat u zich herkent in onze standpunten. 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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