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Kernwaarden en Hoofdthema's 
 

 
 

GGS is voor een duurzame samenleving met verbetering van de biodiversiteit en het groen en leefbaar 
houden van Soest en Soesterberg. 
 
GGS vindt dat inwoners meer betrokken moeten worden bij belangrijke besluitvorming van de gemeente. Dus 
niet alleen luisteren, maar ook vroegtijdig daadwerkelijke invloed van de inwoners.  
 
GGS wil het duurzame karakter van Soest en Soesterberg versterken. Wij willen dat onze gemeente zich 
klimaatneutraal ontwikkelt door o.a. een betere inzet van schone energie, verduurzaming van woningen en  
nieuwbouw met ‘0’ op de energiemeter. GGS zal initiatieven van bedrijven en burgers ondersteunen die de 
kwaliteit van de leefomgeving, het milieubewustzijn, het voorkomen- en verminderen van verstening en de 
sociale verbondenheid kunnen versterken. Eigenaren die investeren in energiezuinig wonen moeten beloond 
worden met korting op de OZB. (onroerende zaakbelasting).  
 
GGS is voorstander van omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne-
energie, biomassa en ultra diepe geothermie.   
 
GGS is voor verbetering en het in standhouden van sport- en recreatiemogelijkheden. Sportaccommodaties 
moeten multifunctioneel worden gebruikt, o.a. sporthal Beukendal renoveren of herbouwen. 
 
GGS zal zich inzetten om woningen te bouwen op ‘bebouwde’ plekken waar herbestemming mogelijk is. 
Bijvoorbeeld door leegstaande bedrijfspanden om te vormen tot woningen en er op die manier een nieuwe 
bestemming aan te geven. Een  ‘realistische’ bouwopgave op basis van kwalitatief en duurzaam wonen. 

GGS wil lastenverhoging voor inwoners beperken door kostenbeheersing én door andere prioriteiten binnen 
de gemeente. GGS is voor een gezond financieel beleid van de gemeente Soest door een sluitende begroting. 
 
GGS is groot voorstander van culturele activiteiten en het actief ondersteunen van instellingen in de kunst en 
andere kunstvormen. Met aandacht voor cultuurhistorische en landschappelijk waarden. 
 
GGS zal zich inzetten voor een zorg- en ouderenloket in Soest en een (hulp)zorgloket in Soesterberg. Een 
laagdrempelig loket waar met name ouderen mondeling hun zorgvraag kunnen stellen op het gebied van  
gezondheid en welzijn.  

GGS zal zich inzetten voor een veilig Soest, want iedere inwoner heeft recht op veiligheid en bescherming. 
Daarom willen wij meer boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en wijkagenten inzetten zodat de 
veiligheid en daarmee de leefbaarheid in de wijken verbeterd wordt. 
 
GGS is voor de uitvoering van het Masterplan Soesterberg maar wel met behoud van het historische- en 
groene karakter van het dorp. Dit plan bevat de toekomstvisie op een vitaal Soesterberg met thema's als 
wonen, werken, recreatie, welzijn en verkeer. 
 
GGS is voorstander van het bevorderen van gebruik van de fiets en gemotoriseerd elektrisch rijden; meer 
laadpunten, fietspaden, fietsroutes. 
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Groen Gezond Sociaal 
 

 
 
Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is al bijna 30 jaar politiek actief als lokale partij. Wij zijn niet gebonden aan een 
landelijke politieke partij en kijken als inwoners van Soest en Soesterberg naar de ontwikkelingen in ons dorp. Welke kant 
gaan we op? Hoe gaan we de omschakeling naar duurzame energie bewerkstelligen en hoe organiseren we de 
veranderingen in de zorg?  Wat kost het? Welke consequenties hebben politieke beslissingen voor onze mooie en groene 
gemeente? Wij als GGS willen dat iedereen met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in Soest. 
 
In de afgelopen jaren heeft GGS zich ingezet om Soest groen en betaalbaar te houden. Een gezonde, groene leefomgeving 
met een goede woonkwaliteit waar inwoners zich kunnen ontspannen en die bijdraagt tot het welzijn van iedereen. Deze 
zaken zijn dan ook nauw verweven in het verkiezingsprogramma van GGS. Bij een gezonde leefomgeving hoort volgens ons 
ook een goed sociaal vangnet dat beschikbaar is voor mensen die het moeilijk hebben.  
 
Wij vinden dat mensen meer betrokken moeten worden bij vraagstukken over de ontwikkeling van de gemeente Soest in de 
toekomst. Daarbij is het voor ons belangrijk dat Soest ‘Soest’ blijft; ontwikkelingen als het opofferen van groene plekken voor 
nieuwbouw kunnen het karakter van een Groen, Gezond en Sociaal Soest verstoren.  
 
Als ook ú de zekerheid wilt hebben dat Soest ook in de toekomst groen blijft, maak GGS dan sterker! Uw stem voor GGS bij 
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is hét middel om dit te bereiken. Wij geven voorrang aan Groen! Op 21 
maart begint de lente, en als het aan ons ligt is deze dag ook de start van de ‘groene lente’ in Soest.  
 
Groen 
GGS zal zich altijd inzetten om het groene karakter van de gemeente te behouden en te verbeteren. De 
natuur van Soest en Soesterberg verdient het om beschermd te worden en behouden te blijven voor huidige 
inwoners en de generaties na ons. Gebieden als de polders, de bossen, de Soester Duinen en De Eng zijn 
dusdanig waardevol, dat bouwplannen daar niet passen. Samengevat: Bouwplannen buiten de zogenaamde 
‘rode contouren’ zullen wij niet steunen, tenzij natuur en landschap er aantoonbaar beter van worden. 
 
Gezond  
Vrijheid van het individu is een groot goed. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Alle 
sportvelden, natuurgebieden, plantsoenen, parken en tuinen behoren tot het groen in uw leefomgeving. Een 
gezonde, groene leefomgeving is van belang voor ontspanning en voor het welbevinden. 'Groen' om in te 
wandelen, te fietsen, te spelen en te sporten, 'Groen' waar je andere mensen kunt ontmoeten. ‘Vitamine G’ 
levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven van de inwoners van Soest en Soesterberg. 
Het is daarom belangrijk dat alle inwoners van Soest toegang hebben tot parken, speelveldjes en 
plantsoenen in de buurt.  
 
Sociaal 
Onder druk van de Rijksoverheid zijn er door de gemeente diverse maatregelen genomen, waarbij 
een steeds hogere inzet van inwoners wordt gevraagd. Kwetsbaren in onze samenleving zijn hier 
onevenredig vaak de dupe van geworden. Onze oudere en sociaaleconomisch kwetsbare 
medemensen dreigen steeds meer op achterstand te komen. Dat is wat GGS betreft niet acceptabel 
en daarom zal GGS bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de 
Participatiewet en de Jeugdwet, blijven opkomen voor het welzijn van kwetsbare groepen, senioren 
en de jeugd. 
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Veiligheid en Mobiliteit 
 

 
 
Veiligheid 
Iedere inwoner heeft recht op veiligheid en bescherming. Het is cruciaal dat wij als gemeente invloed krijgen 
op de inzet van de politie binnen onze gemeente. Met name de inzet van de wijkagent, meer zichtbaar in de 
wijk, is van groot belang.  
 
GGS is voorstander van het instrument ‘bestuurlijke boete’. Hierdoor is de gemeente in staat veel kleine 
overtredingen aan te pakken. Denk hierbij aan het bestraffen van het illegaal dumpen van afval en het 
beboeten van verkeersovertredingen in de buurt van scholen. Dat helpt om de wijken schoon en veilig te 
houden. GGS is ook voorstander van ‘Het Uitvoeringsplan Smitsveen’. Dit plan heeft als doel de leefbaarheid 
in de wijk Smitsveen te vergroten.  
 
Mobiliteit 
Fiets: De fiets is volgens GGS het beste vervoermiddel voor kleine afstanden tot 7 kilometer. Dus bij voorkeur 
op de fiets in Soest en Soesterberg. Fietsen is gezond, veroorzaakt geen geluidshinder en stoot ook geen CO2 
of fijnstof uit. GGS is daarom voorstander van fietsvriendelijke maatregelen. De veiligheid van fietsers moet 
voorop staan. Voor de fietsende scholieren zullen wij maatregelen ter bevordering van hun veiligheid 
voorstellen. Zoals het in ere herstellen van het praktische verkeersexamen en het in kaart brengen van 
ongevallen - hotspots, plekken waar veel verkeersongevallen plaatsvinden en die aan te pakken. GGS wil 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid voor de scholieren op de Peter van de Breemerweg verbeteren door deze 
alleen voor fietsers en bestemmingsverkeer toegankelijk te maken. 
 
Openbaar vervoer: GGS is voorstander van goede busverbindingen in Soest en Soesterberg en daarbuiten. 
Door verbetering, herinrichting en waar nodig aanpassing van de routes moet de overlast verminderen. GGS 
pleit er voor om de spoorverbinding op het traject Baarn - Utrecht uit te breiden naar elke 20 minuten een 
trein in beide richtingen.  
 
Auto: In Soest zijn er geen serieuze verkeersvertragingen voor automobilisten, zo blijkt uit onderzoek dat is 
uitgevoerd in het kader van de Hoofdwegenstructuur. Vertragingen duren zelden langer dan vier minuten en 
daarom is GGS geen voorstander van de aanleg van een tunnel bij treinstation Soest-Zuid en van het 
openstellen van huidig afgesloten wegen.  
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Sociale zaken en werkgelegenheid 
 

 
 
GGS is een partij die zich inzet voor alle inwoners van Soest en Soesterberg. Een deel van de inwoners heeft 
soms tijdelijk, behoefte aan extra zorg van de gemeente. Voor mensen die buiten het arbeidsproces staan, 
maar daar wel aan deel kunnen nemen, geldt dat de activiteiten in eerste instantie gericht moeten zijn op het 
vinden van werk. GGS vindt dat er zo spoedig mogelijk een re-integratietraject moet worden afgesproken dat 
vervolgens ook doorlopen wordt.  
 
De drempel voor het aanvragen van schuldhulpverlening moet verlaagd worden voor de inwoners die hier een 
beroep op moeten doen. Daarnaast zal SchulpHulpMaatje een belangrijk rol vervullen om inwoners hierbij te 
begeleiden. GGS vindt dat de grens voor bijzondere bijstand toegankelijk moet worden voor alle inwoners met 
een inkomen van 130% van het sociaal minimum.  
 
Bedrijven die in de gemeente actief zijn, moeten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk vacante vacatures 
in te vullen met inwoners die door middel van een re-integratietraject beschikbaar zijn. De gemeente moet 
daarin faciliteren en bedrijven activeren meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
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Gemeentegeld is het geld van haar inwoners 
 

 
 
Lastendruk en financiën  
Het geld van de gemeente is het geld van haar inwoners. GGS vindt dat we daar zuinig op moeten zijn. De 
gemeentelijke lastenstijging voor de inwoners mag in principe niet hoger zijn dan de prijsontwikkeling. Dit 
vraagt om een goed en gezond financieel beleid zowel voor inkomsten als uitgaven en een daarop 
afgestemde reservepositie.  
 
Economie, bedrijventerreinen, toerisme en recreatie 
Wij vinden het belangrijk dat mensen optimaal kunnen genieten van het Soester natuurschoon. Daarom wil 
GGS uitbreiding van de wandel- en fietspaden. Zo kan het jaagpad langs de Eem, als fiets- en wandelpad, van 
de Verlengde Hooiweg worden doorgetrokken langs het rijksmonument het veerhuis aan de Kleine Melm, 
richting de Praamgracht om daar aan te sluiten op het pad in Baarn. Toerisme en recreatie nemen toe in 
Soest en zijn een economische factor. In samenwerking met Het Toeristisch Platform Soest kan de gemeente 
de toeristische trekpleisters in Soest faciliteren.  
 
Op de bestaande bedrijventerreinen is er sprake van leegstand. Soest heeft dan ook geen behoefte aan 
nieuwe bedrijventerreinen. Ook constateren wij dat er steeds meer winkelpanden leegstaan. De gemeente 
moet het mogelijk maken een andere activiteit, bij voorkeur wonen, te vestigingen in een leeg kantoor- of 
winkelpand. Ook kiest GGS voor uitplaatsing van kantoren en bedrijven uit woonwijken, zodat de hierdoor 
vrijkomende ruimte benut kan worden voor woningbouw. 
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Zorg is voor iedereen 
 

 
 
Zorg en Welzijn 
Zorg is voor iedereen. De gemeente moet daar uitvoering aan geven via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO). Het doel van de WMO is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen 
en deel kan blijven nemen aan de samenleving. De centrale overheid stelt hiervoor een budget beschikbaar 
en GGS vindt dat deze gelden uitsluitend voor dit doel mogen worden ingezet. Eventuele overschotten 
moeten beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein. Thuiszorg is volgens GGS vaak de belangrijkste 
voorziening om mensen, die zorg nodig hebben, langer thuis te laten wonen. Deze deskundige hulp moet dan 
ook beschikbaar zijn voor wie het nodig heeft. De hulpverleners moeten een maatschappelijk verantwoorde 
beloning krijgen voor de hulp die ze bieden. De goedkoopste is daarbij niet altijd de beste. 
 
Jeugdzorg 
GGS vindt opvoeden primair de verantwoordelijkheid van ouders. Als er problemen ontstaan die niet door de 
opvoeders zelf kunnen worden opgelost, moet er vanzelfsprekend professionele hulp voorhanden zijn. Daarin 
zien wij een rol voor het Centrum jeugd en gezin weggelegd. Door de decentralisatie van de Jeugdzorg is de 
gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp. GGS vindt dat professionele hulp zo dicht mogelijk rond het kind 
geregeld moet worden. Daarbij kunnen instellingen als Stichting Balans worden ingezet, als onderdeel van 
een totaalconcept waarin samengewerkt wordt met ons omliggende gemeentes. 
 
Senioren 
De gemeente moet voorwaarden scheppen zodat ouderen goed kunnen blijven meedoen in de maatschappij 
en zolang mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen houden. GGS vindt dat de gemeente zich bij alle 
communicatie bewust moet zijn, dat een deel van de senioren een probleem kan hebben met de toenemende 
digitale communicatie. Het is voor deze mensen van belang op een toegankelijke manier, met een speciaal 
ouderenloket, om mondeling contact te kunnen hebben met de gemeente. Daarnaast vinden wij dat alle 
senioren op de hoogte moeten zijn of worden gesteld van hun recht om zich te laten ondersteunen door een 
onafhankelijke cliëntondersteuning. De samenwerking van de gemeente met de belangrijkste partners van 
het seniorenbeleid, SWOS en COSBO, moet mede daarom worden verstevigd. 
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Luisteren naar de inwoner 
 

 
 
GGS vindt dat er voor iedere wijk een gezamenlijke wijkvisie moet komen. Met een gezamenlijke wijkvisie 
doen namelijk meer mensen mee! Op dit moment heeft de gemeente Soest nog moeite met participatie in de 
praktijk. In de wijkvisie moet worden vastgelegd hoe om te gaan met veranderingen, bouwaanvragen, 
groenonderhoud en dergelijke in de buurt.  
 
Nieuwe media en technologie zijn belangrijke middelen om samenwerking te bevorderen en om gezamenlijk 
nieuwe initiatieven en oplossingen te vinden, maar echt met elkaar in gesprek gaan blijft onontbeerlijk. 
Onderwerpen voor discussies moeten aangedragen kunnen worden door zowel particulieren als organisaties.  
 
Omgevingsvisie  
Als een instrument van de Omgevingswet moet er in de komende jaren een omgevingvisie komen. Belangrijk 
is dat de burgers betrokken worden bij deze visievorming. Wat willen de inwoners met ons dorp? Zo nodig en 
waar mogelijk, wil GGS via referenda belangrijke vraagstukken aan de inwoners voorleggen zodat deze echt 
gehoord worden.  
 
Digitale ontwikkelingen  
De behoefte aan kennis over nieuwe technologische ontwikkelingen neemt toe. Steeds meer diensten zullen 
in een virtueel gemeentehuis aangeboden worden. Met deze ontwikkeling krijgen dus ook de inwoners te 
maken. Naast kennis moeten hiervoor ook de middelen, financiën, beschikbaar worden gesteld. Daarom zal 
GGS erop aandringen dat inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van digitale veranderingen, waarbij 
'mondelinge' begeleiding van senioren een belangrijk aandachtspunt is. Mogelijk moet hiervoor een speciaal 
loket komen.  
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Soest de groenste gemeente van ons land 
 

 
 
Groen is belangrijk voor het terugdringen van de CO2 uitstoot, het behoud van biodiversiteit en draagt bij aan 
een plezierig leefklimaat in Soest. Door de verandering van het klimaat worden regenbuien heviger en stijgt 
de temperatuur. Een belangrijke functie van het groen is de waterberging, om bij hevige regenval het  water 
te kunnen opvangen en te bergen. Ook zorgt groen voor verkoeling in warme periodes. GGS juicht initiatieven 
om groener te worden toe. Hierbij valt te denken aan; minder verstening in tuinen, meer openbaar groen in 
de wijken, naleving van de herplantplicht van bomen en uitvoering geven aan het nog te ontwikkelen 
'Landschapsontwikkelingsplan'.   
 
Milieu  
Als gemeente en gemeenschap moeten we werken aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, vergisting, biomassa en ultra diepe geothermie. Het 
landschap van de polder is zo belangrijk dat windturbines daar niet gewenst zijn. GGS is voorstander om 
inwoners die geïnvesteerd  hebben in energiebesparende maatregelen voor hun woning, te belonen d.m.v. 
van een korting op de OZB-belasting.De verbeterde afvalscheiding zorgt voor minder CO2 uitstoot. Wij vinden 
wel dat onderzocht moet worden of de huidige manier van scheiden de meest effectieve wijze is om minder 
uitstoot te realiseren. Het mechanisch scheiden van afval is misschien effectiever. GGS wil dat de gemeente 
initiatieven steunt die goed zijn voor het milieu, zoals het Energieteam en Bedrijvenplatform Duurzaamheid,  
en het aanbieden van laagrentende leningen voor energiebesparende maatregelen. GGS zal initiatieven om 
zwerfafval te voorkomen van harte ondersteunen. 
 
Natuur  
GGS vindt dat de gemeente niet langer machteloos moet toezien hoe de natuur in Soest steeds verder 
achteruitgaat. Wij maken ons grote zorgen over de achteruitgang van de natuur en de biodiversiteit. Vogels 
en planten die nog maar enkele decennia geleden in Soest en Soesterberg in ruime aantallen voorkwamen 
zijn verdwenen of sterk verminderd. De Eempolder had in de jaren zestig van de vorige eeuw nog een groter 
diversiteit aan planten en dieren. GGS wil dat er een plan wordt gemaakt waarmee agrariërs, het Groot 
Gaesbeeker Gilde en natuurorganisaties zoals IVN Eemland en Natuurmonumenten samenwerken om de 
weilanden natuurlijker te maken. Er zijn Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling die kunnen helpen 
om zo'n ontwikkeling mogelijk te maken. Ook in het agrarische gebied 'De Eng' is de biodiversiteit dramatisch 
afgenomen door overbemesting, onkruidbestrijding en de dominantie van mais. GGS wil dat de gemeente in 
samenwerking met de agrariërs, natuurorganisaties en de Vrienden van de Soester Eng een plan maakt 
waardoor natuurwaarden worden versterkt met onder andere brede bermen met akkerkruiden. 
 
In het Soesterveen is ook meer natuurontwikkeling nodig. Zo moet het waterpeil worden gewijzigd voor 
behoud van het unieke hoogveenreservaat van Natuurmonumenten tussen de Dorpstreek en de wijk 
Boerenstreek. Dit kan zonder dat dit wateroverlast tot gevolg heeft voor de nabijgelegen woningen. In 
Soesterberg kennen we uitzonderlijke natuurwaarden op de Vliegbasis. Om deze waarden ook voor de 
toekomst te behouden, moet de geplande woonwijk aan de rand van Soesterberg - Noord goed gescheiden 
blijven van het natuurgebied. Zo kan voorkomen worden dat huisdieren de vogels die op de grond nestelen 
verjagen.  
 
GGS is van mening dat binnen de bebouwde kom van Soest en Soesterberg gekozen moet worden voor 
ecologisch groenbeheer en diversiteit van inheemse soorten. Bomen dragen bij aan de schoonheid en 
leefbaarheid, met name grote bomen zijn ankerpunten, zuiveren de lucht, vangen CO2 op en vormen 
nestplaatsen voor vogels.  
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Wonen 
 

 
 
GGS heeft een langetermijnvisie die gebaseerd is op demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing van de 
bevolking, en op termijn krimp. Deze visie behelst ook behoud van het dorpse karakter van Soest, een 
kwaliteit waarmee Soest ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen, te werken en te 
recreëren. Bouwen in Soest zal wat betreft GGS daarom altijd beperkt moeten blijven tot die plekken waar al 
gebouwd is. In de ruimtelijke visie voor de regio Amersfoort wordt gesuggereerd dat er in Soest tot 2040 
meer gebouwd moet worden, dan voor de eigen woningbehoefte van Soest en Soesterberg nodig is. GGS 
verzet zich tegen dit idee. Wij willen geen onderdeel worden van de Randstad Holland, met alle bijkomende 
problemen op het gebied van leefbaarheid. Het is wel belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de 
woningbehoefte. GGS wil niet alleen kijken naar sociale woningbouw maar ook naar de middenhuren tot 900 
euro per maand. Wonen met zorg heeft voor ons prioriteit. Het te slopen Orlandogebouw aan de Dilassostraat 
bij het wijkwinkelcentrum Overhees en de Prins Bernhardlaan, waar op de plek van de Da Costa School en de 
voormalige tuinderij bouwkavels vrijkomen, zijn beide uitstekende locaties voor seniorenwoningen. Dat zorgt 
voor de broodnodige doorstroming. 
 
In Soesterberg staan binnen het Masterplan en Hart van de Heuvelrug verschillende bouwplannen op stapel, 
waarmee op diverse locaties woningen gerealiseerd worden. Soesterberg kan hierdoor groeien van 6,5 naar 
9,5 duizend inwoners. Daarmee wordt het aanzicht van Soesterberg verbeterd en kan het een vitale 
dorpskern worden met voldoende draagvlak voor handhaving van de dagelijkse voorzieningen. Daarbij hecht 
GGS eraan dat het verlies aan groen in die gebieden wordt gecompenseerd met de versterking van de 
bomenstructuur binnen Soesterberg 
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Een sieraad voor de gemeente 
 

 
 
Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur vormen, en dragen,  in grote mate bij aan de identiteit van het individu, en ook aan de 
identiteit van Soest en Soesterberg en zijn inwoners. Een actief cultureel beleid hoort hier helemaal bij. Er zijn 
veel actieve instellingen in Soest, waaronder Cabrio, Artishock, Idea, Historische Vereniging, Herman van 
Veen Arts Center, de Hazelaar Art Supplies, Groot Gaesbeeker Gilde en dorpshuis De Linde in Soesterberg. Als 
gemeente moeten wij deze instellingen ondersteunen. Cultuur trekt toeristen, dat geldt voor zowel het 
culturele erfgoed, als voor de populaire Ambachtenmarkt, Kunstroute, Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg, molen De Windhond, Museum Soest en voor vernieuwende evenementen en attracties. Binnen 
de gemeente Soest wordt cultuur beoefend, gedragen en bewaard door een groot aantal verenigingen en 
individuen, een sieraad voor de gemeente. Het Cultuurplatform is daarbij van belang voor samenwerking en 
ontwikkeling. 
 
Sport 
Sporten is een integraal onderdeel van de Soester samenleving en stimuleert de sociale samenhang. GGS wil 
dat de gemeente voorwaarden schept om sport voor iedereen mogelijk te maken. De gemeente financiert de 
georganiseerde sport om deze betaalbaar te houden. De laatste bezuinigingen op de sport zijn niet volledig 
gerealiseerd. GGS is van mening dat er geen verdere bezuinigingen op de georganiseerde sport moeten 
worden doorgevoerd vanwege het risico van afname van de sportdeelname door een hogere eigen bijdrage. 
Dit is ook mogelijk, omdat de financiële situatie in onze gemeente veel beter is dan toen werd besloten tot de 
bezuinigingen. Trajecten zoals het inlopen van achterstanden op het onderhoud aan accommodaties dienen 
verder vorm te krijgen, bijvoorbeeld door renovatie of herbouw van Sporthal Beukendal. 
 
Ondersteuning van minder draagkrachtige verenigingen zal via de solidariteit binnen de georganiseerde sport 
moeten worden gerealiseerd. Sport Federatie Soest is de aangewezen vertegenwoordiger om dit te 
coördineren.  GGS is geen voorstander van gedwongen verhuizingen of fusies van buitensportverenigingen, 
maar wel van een optimale bezetting, meerdere gebruikers, van de sportaccommodaties.  
 
Onderwijs 
Onderwijs is van het grootste belang voor de ontwikkeling van onze jeugd. De invloed van de gemeente op 
het onderwijs is beperkt. Alleen op het gebied van huisvesting en uitvoering van de leerplicht heeft de 
gemeente een rol.  De locatie van scholen, in de directe woonomgeving van kinderen, is voor GGS erg 
belangrijk. Verder wil GGS dat er wordt onderzocht of het schoolzwemmen op vrijwillige basis weer 
geïntroduceerd kan worden. Wij beseffen wel dat daarbij ondersteuning van de gemeente noodzakelijk is. 
GGS vindt het ook belangrijk dat de gemeente actief met schoolbesturen in gesprek gaat over het in stand 
houden van het verkeersexamen voor alle basisschoolleerlingen. Ondersteuning van de minder draagkrachtige 
leerling zien wij als een duidelijke taak voor Stichting Leergeld. De financiële steun vanuit de gemeente voor  
deze stichting  wensen wij te continueren.  
 


