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CAP Dorpspartij 

Doet ’t gewoon. 
 

 

 

Beste kiezer en inwoner van Bunschoten-Spakenburg-Eemdijk-Zevenhuizen,  

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de CAP voor de periode 2022 - 2026. De CAP is als oudste 

politieke partij van Bunschoten al sinds 1956 een stabiele factor in de gemeentepolitiek van Bunschoten-

Spakenburg. Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke politieke partij, lokaal en sociaal! Wij hoeven onze 

oren niet te laten hangen naar de Haagse partijbonzen. 

Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van intensieve samenwerking van bestuur en fractie van de CAP. 

Daarnaast hebben kiezers, die de CAP een warm hart toedragen, input gegeven en commentaar geleverd. 

Het verkiezingsprogramma is dan ook breed gedragen, gebaseerd op onze waarden en onze visie en 

bijdragend aan een nog beter en mooier Bunschoten.  

Elke kern in onze gemeente is belangrijk en de CAP vindt dat zeker ook voor Eemdijk en Zevenhuizen. Elke 

kern heeft zijn eigenheid en de voor die kern belangrijke thema’s. De CAP heeft daar oog voor. Denk aan 

het pontje en de woningbouw (Eemdijk), de verkeerskwesties (Zevenhuizen, Bunschoten) en het toerisme, 

de havens, de winkels en de horeca (Spakenburg) 

In de afgelopen jaren voerden we niet alleen succesvol oppositie. Toen de coalitie van CU en VVD viel, 

namen we verantwoordelijkheid voor ongs dârrup. Dus stapten we met het leveren van wethouder Wim de 

Jong (na een goed onderhandelingsresultaat) in een nieuwe coalitie met VVD, CDA en SGP. En we leverden 

tastbare resultaten. Denk maar aan het invoeren van nascheiding van afval en de afschaffing van betalen 

per zak. En wat dacht u van het herstel van de door “zogenoemde thermisch gereinigde grond” zwaar 

vervuilde Westdijk, alsmede het introduceren van Tiny houses en de mogelijkheid van grafrust voor 

onbepaalde tijd. 

Namens de CAP vraag ik u om ons te steunen en op de CAP te stemmen. Help ons om van ongs dârrup in 

al haar facetten een nog mooiere gemeente te maken dan zij nu is. En natuurlijk blijft het vertrekpunt van 

de CAP de Bijbel met als belangrijkste geboden het liefhebben van God en daar onlosmakelijke bijhorend, 

van de naaste. Wij hopen van harte op uw steun. Mogen wij op woensdag 16 maart 2022 ook (weer) op uw 

stem rekenen? Hartelijk dank daarvoor! 

Namens bestuur en fractie, 

Dirk Koelewijn – voorzitter CAP 

 

Zullen we het gewoon samen doen? 
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Verkiezingsprogramma CAP 2022 – 2026 

 

Bestuurlijk Bunschoten Spakenburg Eemdijk en Zevenhuizen 

1. De gemeente is een dienstverlenend orgaan voor de inwoners van de gemeente Bunschoten en 

streeft naar niet-bureaucratisch gedrag en duidelijkheid.  
2. De gemeentelijke lasten moeten zo laag mogelijk blijven voor onze burgers.  
3. Het gemeentehuis moet ook een avondopening krijgen, bv. tot 21.00 uur. 

4. Taken moeten kunnen worden uitbesteed wanneer die door zelfstandige ondernemingen beter 
kunnen worden uitgevoerd.  

5. Regels moeten inzichtelijker gepresenteerd worden. Waar mogelijk regels vereenvoudigen en 

verminderen (dereguleren).  
6. Er moet kritisch gekeken worden naar kosten van de gemeentelijke dienstverlening. Waar mogelijk 

kan op backofficeniveau samengewerkt worden met regiogemeenten als dat voordeliger is, waarbij 

het behoud van onze zelfstandigheid voorop moet blijven staan. Samenwerkingsverbanden moeten 

we voortdurend evalueren m.b.t. kosten en doelmatigheid.  

7. Verder vinden wij dat het kostenniveau van de gemeente verlaagd kan worden door 

werkzaamheden uit te besteden. (bij voorkeur aan Bunschoter bedrijven) 

8. Budget overschrijdende projecten of andere tekorten moeten niet zomaar verhaald kunnen worden 

op de inwoners. Ook moet voorkomen worden dat er enorme bedragen worden uitgegeven aan 

onderzoek. 

Bereikbaar Bunschoten Spakenburg Eemdijk en Zevenhuizen  

1. We vinden het belangrijk dat ons dorp goed bereikbaar is en blijft. Dit is goed voor het toerisme en 

onze plaatselijke middenstand, maar ook voor de werkgelegenheid en onderwijskansen van onze 

eigen inwoners. 

2. Er moeten goede OV-verbindingen zijn met omliggende plaatsen en het wegennetwerk moet op orde 

zijn. Wij zien nog mogelijkheden voor een uitbreiding van het OV. Zo is er volgens ons ruimte voor 

een directe pontverbinding met Zeewolde voor fietsers en voetgangers. In Harderwijk is al sprake 

van zo’n verbinding.  

3. Een breed en goed onderhouden fietsnetwerk is ook van belang voor de bereikbaarheid en veiligheid 

van onze inwoners. Daarnaast wordt er veel recreatief gefietst in ons dorp en de groene omgeving. 

Wij zien dan ook graag een dekkend netwerk van fietspaden in onze hele gemeente. Wij willen graag 

fietspaden langs de Eem vanaf de Maatweg naar de Palendijk en langs de weteringen aanleggen. Het 

fietspad van De Laak naar de Nijkerkerweg moet worden doorgetrokken.  

4. Voor de ontsluiting van Vathorst wordt geen grond weggegeven. Wat ons betreft wordt de ontsluiting 

van Vathorst, waar deze de Zevenhuizerstraat gaat kruisen, aangelegd met een tunnel. 

(ontsluitingsweg verdiept aanleggen) 

5. De toegankelijkheid van Bunschoten, in overleg met de provincie, verbeteren door verdubbeling van 

de rijbanen van de N199 richting de A1 

6. Wij zijn voorstander van het uitbreiden van parkeercapaciteit (ook die voor fietsen) van Spakenburg-

centrum in het belang van bewoners, winkeliers, horeca en hun klanten en toeristen. Voor auto’s kan 

dat door herinrichting van het Schansplein en Visrokersplein, middels een verdieping en/of verhoging 

d.m.v. een parkeerdek. 

7. De Turfwal naar Oude Schans en Westdijk toegankelijk houden voor autoverkeer, zodat 

centrumbewoners zich gemakkelijk van oost naar west kunnen bewegen. 

8. Parkeren bij grote evenementen organiseren buiten de dorpskern, met inzet van een pendelbus. 

9. De rotonde Zuidwenk / Oostsingel / Schouw moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Vanwege 

de beperkte ruimte uitvoeren als een bestrate rotonde. 
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Veilig Bunschoten Spakenburg Eemdijk en Zevenhuizen 

1. Het is belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in onze gemeente. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat er geluisterd wordt naar ervaringen van bewoners en samen met hen te kijken naar 

verbeteringen. Betrokkenheid bij de buurt, de aanwezigheid en bereikbaarheid van gemeente en 
politie, dragen bij aan een veilige gemeente. 

2. Drugs- en drankoverlast moet bestreden worden. Bij conflicten en delicten is een alerte reactie van 

belang. Hiervoor is een actieve samenwerking tussen politie, bewoners en ondernemers 
noodzakelijk. Politie en veiligheidsbeambten moeten zichtbaar en bereikbaar zijn voor onze 

inwoners.  
3. Buurtinitiatieven, zoals WhatsApp-groepen en buurtpreventie, kunnen het veiligheidsgevoel 

bevorderen.  

4. Het milieu en het voorkomen van overlast zijn belangrijke aspecten in het verkeersbeleid. Dat 
betekent dat verkeersregels voor alle weggebruikers gehandhaafd dienen te worden.  

5. Met name rond de scholen moeten snelheidsovertredingen bestraft worden om de veiligheid te 

garanderen. Om het halen en brengen van kinderen van en naar school veilig te laten verlopen 
stellen wij zogenaamde “Kiss and Ride”-stroken voor. Dit houdt in dat er aangewezen plekken zijn 
voor het brengen en halen. Op die manier kunnen fietsers ongehinderd bij de school komen.  

6. Veilige fietsroutes stimuleren het fietsgebruik en dragen bij aan de verkeersveiligheid. Woonwijken 
en straten kunnen worden omgebouwd naar ‘auto te gast’ –straten, waardoor er meer ruimte 
ontstaat voor kinderen om te spelen. Dit moet ook duidelijk worden aangegeven in de bestrating. 

 
 

Duurzaam en groen Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen 

1. Wij zijn trots op onze ligging in het Nationaal landschap. We willen dat iedereen optimaal kan blijven 
genieten van de natuur om ons heen. Ook hebben wij een taak om die natuur zo veel mogelijk te 
behouden voor toekomstige generaties, zonder daarbij het landschap te verstoren.  

2. Wij willen duurzaam bouwen van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen met oog voor natuur en 
(leef)omgeving. Mogelijkheden van zonne-energie en warmte/koude-installaties moeten onderzocht 

worden. Bij verduurzaming van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen schakelen wij bij 
voorkeur lokale bedrijven in. Windmolens passen niet binnen onze gemeente. 

3. Vervuiling moet zo veel mogelijk voorkomen worden door voldoende vuilnisbakken langs de wandel- 

en fietspaden te plaatsen. Daarnaast moet er regelmatig en adequaat gereinigd worden om ons 
dorp schoon en netjes te houden.  

4. Er moeten voldoende verkeersvrije speel- en uitlaatplekken voor honden komen, zodat 

hondenbezitters hun viervoeters ongestoord kunnen laten spelen. Op die manier wordt overlast op 
andere plekken voorkomen.  

5. Er moet voldoende groen in de (nieuwe) woonwijken zijn. Het bestaande groen binnen de grenzen 

van de gemeente Bunschoten moet behouden worden (zonnig en groen). Bij verdwijnen van groen 
binnen de gemeentegrenzen geldt een herplantingsplicht. Het groenbeheer moet naar een hoger 
niveau in het hele dorp. De onderhoudsniveaus willen we opnieuw tegen het licht houden. 

6. We willen blijvend kunnen genieten van de groene polders rond ons dorp. Veilige wandelpaden zijn 
hierbij een ‘must’. 

7. We willen het budget voor isolatie-subsidie verhogen.  

8. Ook in nieuwe wijken willen we gas-infrastructuur mogelijk maken. Om zo herwinbare energie als 
groen gas en waterstof, naar de woningen / gebouwen mogelijk te (blijven) maken. 

9. Belemmerende zaken voor het aanleggen van zonnepanelen op daken voorkomen of aanpassen. 
10. We zijn voor windmolenvrije polders en een windmolenvrij Eemmeer. Minimaal 51% eigenaarschap 

bij eventueel van overheidswege verplichte zonnevelden, windmolens en bij een biogas coöperatie. 

11. Geen bronwarmte pompen in de buurt van woningen met houten paalfunderingen. 
12. Burgers mogen niet gedwongen worden om van het aardgas te worden afgesloten. 
13. Boeren moeten niet gedwongen worden te stoppen vanwege aangescherpte (milieu)regelgeving. 
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Betaalbaar wonen in Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen 
 

1. Naast de ontwikkelingen in nieuwe woonwijken, zoals Rengerswetering, willen wij blijvend 

betaalbare en duurzame initiatieven stimuleren. Wij vinden namelijk dat alle mogelijkheden om 
betaalbaar wonen aan te bieden benut moeten worden zolang het past binnen ons dorpskarakter. Er 
zijn op dat gebied ontzettend veel interessante ontwikkelingen die de burger zeggenschap geven en 

die duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk maken. Hieronder noemen wij een aantal van 
dergelijke initiatieven die onze aandacht hebben. 

2. Tiny houses zijn woningen van niet meer dan 50 vierkante meter. Het zijn volwaardige woningen, 

maar dan in het klein. Bij het ontwerp en de bouw wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en 
innovatieve technologieën. Een Tiny house is zelfvoorzienend en ‘off-the-grid’ te maken, waardoor je 
niet afhankelijk bent van derden voor je elektra en water. Tiny houses zijn zowel als mobiele en 

verplaatsbare woning te verkrijgen of op een vaste plek, soms zelfs met fundering. Nu de eerste 
Tiny houses gerealiseerd worden willen we mogelijkheden blijven benutten om er meer te realiseren 

zowel in de sociale huur als de sociale koopsector.  
3. Realiseren van Knarrenhofjes, kleine grondgebonden woningen met een gezamenlijke 

activiteitenruimte. 

4. De Woningwet 2015 introduceert de wooncoöperatie, als alternatief voor het traditionele huren of 
kopen. Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om de door hen 
bewoonde woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden. Voorwaarde is dat er tenminste vijf 

dicht bij elkaar wonende huurders van corporatiewoningen zijn die dit willen. Ze kunnen hun intentie 
om een wooncoöperatie op te richten melden bij de woningcorporatie. Om initiatiefnemers tijd te 
geven hun plannen te ontwikkelen, mag de woningcorporatie de woningen vervolgens voor een 

periode van een half jaar niet verkopen aan anderen dan de aspirant-leden. 
5. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij 

toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. 

6. De CAP is voorstander van het bouwen van voldoende starterswoningen en huurwoningen met een 

sociale huur. Ook willen wij dat er voldoende seniorenwoningen (koop en huur) zowel in de vrije als 

sociale sector worden gerealiseerd. Ook het bouwen van midden-huurwoningen door de 

woningcorporaties moet worden onderzocht om zo “scheef wonen” in de sociale huurwoningen te 

beperken en doorstroming te bevorderen 

7. Mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonarken / wonen op het water onderzoeken.  

 

Sociaal Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen 

1. Alle inwoners moeten binnen hun mogelijkheden zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Er dient voor iedereen eten, kleding en woon- of verblijfsruimte te zijn. In ons dorp 

zorgen we voor elkaar. De gemeente moet daarin samenwerken met de kerken en maatschappelijke 
organisaties. 

2. Er moet blijvend aandacht zijn voor de rol, positie en veiligheid van ouderen, minima en 

mindervaliden. Een goede voorlichting over de gevolgen van de W(et) M(aatschappelijke) 
O(ndersteuning) voor de burger is daarbij onmisbaar.  

3. Initiatieven om de sociale samenhang in de buurt te versterken, juichen wij van harte toe. Ouderen 

moeten bij de maatschappij betrokken worden om isolement te voorkomen. Samen met de 
gemeente, kerken en maatschappelijke organisaties kan mantelzorg gestimuleerd worden.  

4. We willen dat er zo veel mogelijk voorzieningen in ons dorp behouden blijven. Daaronder verstaan 

we ook een goede gezondheidszorg in de buurt met een goede infrastructuur die 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar is. 

5. Wij realiseerden al de mogelijkheid van grafrust voor onbepaalde tijd. Ook willen wij kijken of een 

natuurbegraafplaats tot de mogelijkheden behoort.  

6. We willen ouderen de middelen aanreiken om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. We 

willen de mogelijkheden voor een zorghotel en hospice in ons dorp onderzoeken en stimuleren, 
alsmede de mogelijkheden nagaan voor het realiseren voor een sociaal ouderencomplex met zorg. 
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7. Jeugdzorg valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. We vinden het 

belangrijk om de gezondheid van de jeugd te bevorderen en dat jongeren zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Het is daarom o.a. van belang dat er voldoende veilige spel- en speelmogelijkheden in 
de wijken aanwezig zijn. Wij willen kinderen uit de betreffende buurt in een vroeg stadium 

betrekken bij de (her)inrichting van spel- en speelmogelijkheden.  
8. Jongeren moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij zien ook graag dat er voldoende 

aandacht voor sport en cultuur binnen het onderwijs is, zodat kinderen hun persoonlijke talenten en 

passies kunnen ontdekken. 

Gezellig Bunschoten Spakenburg Eemdijk en Zevenhuizen 

1. We streven naar een divers winkelaanbod passend binnen ons aantrekkelijke en authentieke 

centrum. Leegstand van winkelpanden moet voorkomen worden door een actief beleid te voeren 

door tijdelijke invulling van lege etalages/winkels. De regelgeving voor initiatieven van ondernemers 

en middenstand van de gemeente Bunschoten moet eenvoudig en transparant zijn.  

2. De weekmarkt blijft op het Spuiplein. 

3. Ondernemers en middenstand moeten betrokken worden bij de handhaving van veiligheid en de 

bestrijding van buurtoverlast in hun directe omgeving. 

4. De sluitingstijden voor de horeca willen we vrijgeven, waarbij als uiterste toelatingstijd op 00:30 uur 

wordt bepaald. De terrassen mogen tot 00:30 uur openblijven. 

Sportief en cultureel Bunschoten Spakenburg Eemdijk en Zevenhuizen. 

1. Sport en cultuur werken verbindend en dat mag gestimuleerd worden. In verbinding met elkaar 

ontstaan er mooie dingen.  

2. De gemeente Bunschoten is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende en hoogwaardige 

sportfaciliteiten. Wij willen de herinvoering van jeugdsportsubsidies overwegen teneinde het 

sportaanbod op een hoog niveau te houden. We willen het zwembad behouden als gemeentelijk 

zwembad en zo mogelijk uitbreiden met een buitenbad.  

3. De exploitatie van sporthallen De Kuil en De Stormvogel dient nader bestudeerd / aangepast. 

4. We zien graag een nieuw monument geplaatst ter herdenking van verdronken vissers (het gaat om 

ongeveer 40 slachtoffers). 

5. De CAP wil ook graag een cultureel centrum. Een cultureel centrum is bedoeld voor het ontdekken 

en ontplooien van creatieve / artistieke / culturele talenten en gaven voor jong en oud. Denk aan 

het geven van workshops voor en door elkaar, het delen van talenten, een podium of oefenruimte 

voor muziek- en/of dansoptredens, theater, tentoonstellingen enz. Ook de basisscholen kunnen 

overdag gebruik maken van dit centrum, bijvoorbeeld voor een creatief uur of het instuderen en 

uitvoeren van een musical. Zo wordt de accommodatie optimaal benut. Omdat we het belangrijk 

vinden om kinderen al jong uit te dagen om te groeien in creativiteit stellen we de invoering van een 

Jeugdcultuurprijs voor. Immers jong geleerd, oud gedaan. 

6. Onze plaatselijke taal (ontleend aan het Nedersaksisch) en cultuur maken ons uniek en willen we zo 

veel mogelijk behouden en bevorderen. We willen bestaande initiatieven blijven ondersteunen en 

zien ook mogelijkheden voor het bevorderen en delen van de plaatselijke cultuur in een cultureel 

centrum. 

7. Uitbreiden van het strand kleine Zeetje naar de monding van de haven. 

8. Zwemmen mogelijk maken bij het Schapenhok en de Drieboompjes aan de Westdijk 

9. Het zogenaamde “Nel Bos”-eiland nabij de Palendijk opruimen en verhogen en de 

gebruiksmogelijkheden nader onderzoeken. 

10. De waterkwaliteit van de Eem nabij de Loswal van Eemdijk ’s zomers laten testen. 

11. Bij uitbreiden skatebaan de mogelijkheden onderzoeken voor de aanleg van een pumptrack. 

12. Het aanzien van de Oude Haven (waaronder haar kades) dient niet aangetast te worden. De 

havenverordening dient gehandhaafd te worden en zo nodig aangepast. 
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Ondernemend Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen: 

1. De werkgelegenheid kan vergroot worden door het vestigingsklimaat voor bedrijven aantrekkelijk te 
maken. Hoe meer bedrijvigheid, des te meer werkplekken. Onze gemeente staat bekend om zijn 

ondernemerschap. Hier zit onze kracht en die moet door de gemeente optimaal ondersteund 
worden. Een ondernemende gemeente gaat met de tijd mee en heeft oog voor ondernemers en 
duurzame initiatieven. We willen bedrijven stimuleren om ook mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt aan te nemen. Door ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de 
gemeente met elkaar te verbinden kunnen we samen aan de slag voor de toekomst van 
Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen.  

2. Wij zijn voor een daadkrachtig en actief aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers, met 
uitgebreide bevoegdheden. Startende ondernemers moeten daar hulp kunnen krijgen en bestaande 
ondernemers moeten er snel en efficiënt geholpen worden. 

3. We willen er alles aan doen om Bunschoten aantrekkelijk en bereikbaar houden voor ondernemers. 
(zowel gevestigde ondernemingen als nieuwkomers) Ook moet het voor bedrijven eenvoudig en 

aantrekkelijk zijn om zich hier te vestigen of een bestaande onderneming uit te breiden, zodat de 
werkgelegenheid behouden blijft en waar mogelijk groeit. We streven er naar De Kronkels-Zuid zo 
snel mogelijk te realiseren met voldoende kleine kavels. 

4. Buitenlandse werknemers / arbeidsmigranten dienen goed gehuisvest te worden. 
5. Het klimaat voor startende bedrijven kan in samenwerking met financiële instellingen verbeterd 

worden. Te denken valt ook aan (lokale) crowdfunding bij de financiering van starters en bestaande 

MKB-bedrijven. 

6. De gemeente moet niet alleen informeren en voorwaarden scheppen, maar ook investeren in het 

centrum en in bedrijvenfaciliteiten. Daarbij moet rekening gehouden worden met een veranderende 

arbeidsmarkt, waarin bijvoorbeeld behoefte is aan flexplekken voor ZZP’ers. Dit kan door bestaande 

panden anders in te richten of door ruimte te creëren in een te realiseren cultureel centrum. Op die 

manier kunnen ook nieuwe samenwerkingen ontstaan.  

7. Mede met winkeliers en horecabedrijven moeten we blijven zorgen voor een gevarieerd winkel- en 

horeca-aanbod, waardoor de aantrekkingskracht van ons winkelgebied plaatselijk en regionaal 

groeit. 

8. Wij zien graag dat de gemeente werkzaamheden laat uitvoeren door plaatselijke ondernemers. 

Hiervoor moeten overheidsaanbestedingen MKB/ZZP-vriendelijk gemaakt worden. Ook moeten 

lokale ondernemers actief benaderd worden om mee te dingen bij een openbare aanbesteding.  

9. We willen Maatschappelijk Verantwoord en -Betrokken Ondernemen (MVO/MBO) ondersteunen met 

stimuleringsregelingen en bedrijven stimuleren om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

een kans te bieden. Door samenwerking tussen de gemeente, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties kunnen we samen een toekomstbestendige gemeente creëren. 

---ooo--- 
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