
 

2018-06 Algemene beschouwingen 

De toekomst van Scherpenzeel - dat is waarover we met elkaar moeten nadenken. Bij het aantreden 

van de nieuwe coalitie is het coalitieakkoord gepresenteerd. Een aantal grote vraagstukken, die met 

die toekomst te maken hebben, komen daarin al aan bod. In deze kadernota is al een eerste 

vertaalslag gemaakt van dit coalitieakkoord. Zoals in de opinieronde al aangegeven, heeft onze 

fractie bewondering voor de manier waarop dit in zeer korte tijd door de ambtelijke organisatie heeft 

vorm gekregen.  

De toekomst van Scherpenzeel – daarover willen we op korte termijn samen gaan nadenken. Niet 

alleen wij als raad en college, maar juist ook samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven. Wat voor dorp willen we zijn, en op welke manier kunnen we dat 

vormgeven? Wat is ervoor nodig om dat te bereiken en te behouden? Wat moeten we doen om alle 

opgaven die op onze weg komen, op een goede manier aan te pakken?  

En die opgaven, dat zijn er nogal wat. Energievisie en energietransitie zijn door de wetgeving vanuit 

Den Haag – gasloos bouwen vanaf 1 juli 2018 – nog urgenter geworden dan ze al waren. 

Nieuwbouwwoningen niet meer aansluiten op aardgas is één, maar bestaande wijken loskoppelen 

van het gas is nog iets heel anders. Maar ook daar moeten we naartoe, en dat kan niet anders dan 

gezamenlijk. De gemeente zal hier op zijn minst een regierol moeten voeren, maar ook over de 

financiële kant moet worden nagedacht.  

Dan is er de Omgevingswet – één wet waarin diverse losse wetten en regelgeving op het gebied van 

ruimtelijke ordening die er nu is, een plaats moeten krijgen. Maar dat niet alleen. De Omgevingswet 

vraagt ook een andere manier van werken, een andere benadering van vragen en wensen van 

inwoners en bedrijven. En dus een andere rol van de gemeente. Niet alleen een andere rol voor de 

ambtenaren, maar ook voor ons als raad. Hoog tijd om daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan! 

Het sociaal domein vraagt blijvend onze aandacht. De transitie heeft plaatsgevonden, maar de 

verdere uitwerking en doorwerking daarvan is een continu proces. We moeten ons blijven afvragen, 

of het aanbod aansluit bij de hulpvraag van onze inwoners. Ons blijven afvragen of het anders, beter, 

efficiënter of dichter bij de mensen kan. De Inloop is hiervan een mooi voorbeeld, maar ook op 

sociaal-maatschappelijk vlak staan er genoeg wensen en ambities in het coalitieakkoord, die 

uitwerking verdienen. We denken hierbij aan meer aandacht voor kinderen in armoede, voor 

opgroeiende jeugd, aan de slag met het manifest ‘Waardig ouder worden’, ontwikkeling van een 

digitale sociale kaart, en nog veel meer grote en kleine punten.  

Grote opgaven, die voor ons liggen, maar waarvan wij overtuigd zijn dat we ze aankunnen, als we in 

gezamenlijkheid voortvarend aan de slag gaan. Grote opgaven, maar ook allerlei op het oog kleinere 

zaken kunnen voor onze inwoners van groot belang zijn. Ook hier moeten wij oog voor houden, en 

daar de nodige aandacht aan blijven schenken.  

Dan kijken we om ons heen. Verder dan Scherpenzeel, verder dan Gelderland, verder dan onze 

landsgrenzen. En als we dat doen, dan kan er een vraag naar boven komen. Wat doet het ertoe, al 

die mooie plannen voor ons dorp? Wat doet het ertoe, wat wij in Scherpenzeel bedenken en doen? 

Wat doet het ertoe, als we kijken naar het grotere plaatje?  

Als we kijken naar de EU top, waar men moeite heeft het samen eens te worden over de 

vluchtelingencrisis…overigens.. wat zegt het over ons, dat we dat woord gebruiken? Dat we spreken 

over een vluchtelingen’crisis’?! Laten we daar heel even bij stil staan… Als we kijken naar de 

klimaatcrisis? Als we zien, dat een handelsoorlog aan het ontstaan is… Als we dit alles zien, doet het 



 

er dan toe dat we in Scherpenzeel diezelfde vluchtelingen een zo goed mogelijke start willen geven in 

ons dorp? Doet het ertoe, als we in ‘De Inloop’ omkijken naar elkaar? Doet het ertoe als we in ons 

inkoopbeleid duurzaamheid en social return laten meewegen in de keuzes die we maken? Doet het 

ertoe, dat we een stapje extra willen zetten voor jongeren, die buiten de boot dreigen te vallen?  

Já, dat doet ertoe! We moeten groots denken, maar klein beginnen. Doen wat we kunnen doen, in 

onze eigen straat, in ons eigen dorp. En als alle dorpen en steden dat doen in onze eigen provincie, in 

ons eigen land, dan gebeurt er iets moois. Een heleboel kleine dingen vormen dan samen iets groots, 

iets waardevols voor mensen om ons heen.  

Voorzitter, als we kijken naar de heren Trump en Kim Jong-un, als we van deze zogenaamde 

‘wereld’leiders afhankelijk zijn voor vrede, voor een betere wereld, dan kan ons dat onrustig maken. 

Als we dan lezen in het boek dat ons inspireert, in de bijbel, waaruit wij als ChristenUnie ons laten 

leiden en inspireren, dan lezen we gelukkig iets heel anders. Jezus zegt daar kort na zijn opstanding 

uit de dood tegen zijn leerlingen: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 

niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” 

Daarop vertrouwen wij, dit is voor ons een zekerheid. En in dat vertrouwen en die zekerheid zijn wij 

ook gedreven en gemotiveerd om het goede te doen voor ons dorp, voor alle inwoners, en in het 

bijzonder voor hen, die dat extra nodig hebben.  


