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> ONZE KANDIDATEN VOOR 
 DE GEMEENTERAAD

Lijsttrekker is Carlos Genders. Carlos (47) woont samen met Petra en 

is vader van Floor en Eline. In het dagelijks leven is hij civiel ingenieur bij 

Royal HaskoningDHV waar hij werkt aan veilige bruggen, viaducten, sluizen 

en stuwen. Carlos is nu fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van 

Leusden. In zijn vrije tijd mountainbiket hij in de bossen en heuvels in de 

buurt. Carlos zet zich in voor een aantrekkelijk Leusden dat goed bereikbaar 

is en waar je fijn en veilig kunt wonen.

2. Klaas Roskam (68) is getrouwd met Dorien, heeft twee dochters en 

schoonzonen en een prachtige kleinzoon. Klaas is nu al gemeenteraadslid 

voor de VVD en wil zich graag nog een keer vier jaar inzetten voor onze 

gemeente. Hij is betrokken bij het opleiden van talenten binnen de VVD 

en geeft ook gastcolleges in het beroepsonderwijs. Klaas is op zoek een 

goede balans tussen wonen, werken, infrastructuur en natuur. Luisteren en 

samenwerken zijn voor Klaas belangrijke waarden.

3. Patrick Kiel (44) woont met zijn vrouw Ceciel en zijn drie kinderen, 

Bram, Gijs en Anne sinds 2005 in Leusden. Naast zijn dagelijkse 

werkzaamheden als manager projectmanagement bij de Nationale Politie is 

hij actief betrokken bij een aantal Leusdense instellingen. Zo is hij geruime 

tijd voorzitter van het bestuur van Montessorischool ’t Ronde geweest en 

op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Larikslaan 

2, het zorgloket van de gemeente Leusden. Patrick wil zich inzetten voor 

toekomstbestendige zorg, onderwijs gericht op de 21e eeuw en een degelijk 

financieel beleid.
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4. Niels Dutij (25) woont al meer dan 15 jaar in Leusden. In het 

dagelijks leven is hij partner bij Certafin en privacyjurist bij diverse 

onderwijsinstellingen. Niels is actief in de paardensport en regelmatig te 

vinden in Den Treek. Niels wil graag een bijdrage leveren in de gemeenteraad 

aan goede zorg en onze unieke dorpscultuur in Leusden.

5. Hennie Caarels (63) is getrouwd met Ellen en trots op dochter Renée. Hij 

woont met Ellen ruim 38 jaar in Leusden. Hennie is psycholoog, heeft een 

veelzijdige ervaring in bedrijfsleven en lokale overheid en werkt als adviseur 

bij GITP. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kan zijn extra energie 

kwijt in motorrijden, golf en vooral voetbal. Hij staat met zijn Twentse 

nuchterheid voor het zoeken naar overeenkomsten en niet het uitvergroten 

van verschillen. Hennie wil het verschil maken voor kwetsbare groepen 

(kinderen, ouderen, gehandicapten), voor woningbouw, voor veiligheid, 

voor ondernemers en ondernemenden en natuurlijk voor blijvend gezonde 

gemeentelijke financiën op lange termijn.

6. Henk Lonink (57) heeft gewerkt als accountmanager en zelfstandig 

lijstenmaker, woont samen met Marlies en is naast huisman een gedreven 

vrijwilliger op veel gebieden. Zo is hij al jaren betrokken als teammanager 

bij de Homeride, de sponsorwielertocht van het Ronald McDonald 

Kinderfonds. Maar ook als het gaat om culturele en groene initiatieven in 

Leusden is hij van de partij. Henk staat voor een energiek, duurzaam en 

groen Leusden.

7. Paul den Hartog (65), is getrouwd met Mireille en trotse vader van 

David en Beau.  Als netwerker behartigt hij technisch specialistische 

functies voor ZZP’ ers in de markt van ingenieursbureaus, netbeheerders 

en aannemers. Paul is een fervent hockeyer (beoefenaar en scheidsrechter) 

en tennisser. Daarnaast is hij doe-het-zelver en wijnhobbyist. Hij wil zich 
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inzetten voor een modern en veilig Leusden met een goed doordachte en 

groene leefomgeving.

Lijstduwer is Stephan Spies (38), getrouwd met Marinda en vader 

van Guido en Maura. Stephan is als ZZP’er ICT-adviseur van bedrijven 

en organisaties op het gebied van veiligheid en helpt bij het bouwen en 

koppelen van websites en applicaties. Zijn inspiratie komt uit innovatie: 

mogelijk maken wat voor onmogelijk wordt gehouden en op een andere 

manier naar situaties kijken, waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden 

ontstaan. Dit past hij ook graag toe in de Leusdense politiek.



5

> DE GEMEENTE IS ER  
 VOOR ONS!

De gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en het ambtelijk apparaat zijn er 

voor de inwoners van onze gemeente. En niet andersom!

Het contact tussen overheid en inwoner kan beter. De VVD wil dat elke wijk/kern een wijkwethouder 

krijgt. Géén extra wethouders, maar iedere wethouder krijgt de verantwoordelijkheid om met een 

specifieke wijk of kern in gesprek te gaan. Een wethouder die zichtbaar en aanspreekbaar is zorgt 

voor een effectiever openbaar bestuur. 

De Samenleving Voorop is dé spreuk van de gemeente Leusden. Het betekent dat de kracht van de 

samenleving wordt benut en versterkt. Maar dat is de afgelopen jaren wat verstoft. Tijd dus voor een 

update. De VVD wil dat de gemeente meer en beter gaat kijken hoe de kennis en kunde van onze 

inwoners, bedrijven en organisaties benut kan worden. Het is zonde om daar niets mee te doen! De 

VVD gaat participatie omkeren: de gemeente gaat meedoen in initiatieven van onze inwoners en 

bedrijven.

Ook wil de VVD Right to Challenge (www.righttochallenge.nl) in Leusden introduceren. Alle 

inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties mogen de gemeente Leusden uitdagen om 

een bepaalde taak aan hen over te dragen, omdat zij het anders, beter, slimmer en goedkoper 

kunnen doen. Zij krijgen daar dan ook de ruimte, mogelijkheden en financiële middelen voor.

De VVD staat voor scherpe focus op kerntaken. Wij zitten niet te wachten op bestuurlijke hobby’s.  

Er is onze gemeente geen plaats voor dingen waar de samenleving niet op zit te wachten. 
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> WE KUNNEN ONS GELD 
 MAAR ÉÉN KEER 
 UITGEVEN!
De gemeente geeft de laatste jaren (te) veel geld uit en dat gaat ten koste van de reserves. Dat is 

riskant. De VVD wil dat er strakker financieel gestuurd wordt. Dat kan, zonder concessies te doen 

aan de kwaliteit van de gemeentelijke diensten en voorzieningen. Door strakker en professioneler 

leveranciers- en contractmanagement kan de kwaliteit van dienstverlening toenemen tegen lagere 

kosten. Zakelijker en bewuster opereren, zoals inwoners en bedrijven dat ook doen.

Eventuele financiële tegenvallers moeten binnen de gemeentelijke begroting opgelost worden. De 

rekening mag niet doorgeschoven worden naar de inwoners. We betalen al meer dan genoeg!

> LEUSDEN BEREIKBAAR!
Leusden moet goed bereikbaar blijven, sterker nog: moet beter bereikbaar worden! Dat is van 

belang voor forensen die in Leusden of juist daarbuiten werken, voor toeristen en dagjesmensen.

Leusden bereikbaar met de auto!

We moeten nú investeren om Leusden in de komende jaren voor autoverkeer bereikbaar te houden. 

Belangrijk voor onze lokale economie! Voor de VVD betekent dat:

 > Het verbreden van het laatste deel van de Randweg, zodat ontsluiting Leusden-Centrum - A28 

sterk verbetert. En dat is nodig gezien de komst van het AFAS-theater, dat veel bezoek (en dus 

verkeer) gaat trekken.
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 > Het verbeteren van het knooppunt Arnhemseweg/Lockhorsterweg (Hertenkop), zodat verkeer 

uit Leusden-Zuid makkelijker en sneller de A28 op en af kan.

Leusden bereikbaar met de fiets!

Steeds meer mensen fietsen, recreatief en voor woon-werkverkeer. De VVD wil dat bevorderen: 

het is gezond én het voorkomt autofiles. En tegen dat laatste moet snel iets gebeuren: de 

Asschatterweg in Leusden Centrum en het centrum van Achterveld slibben ’s ochtends dicht. Dat is 

irritant en gevaarlijk. Daarom wil de VVD:

 > Aanleg van een fietssnelweg naar NS station Amersfoort Centraal, langs de Ben Ponbaan.

 > Aanleg van een fietssnelweg naar NS station Hoevelaken, over de Stoutenburgerlaan.

 > Snel asfalt op de fietspaden tussen Leusden en Achterveld (Asschatterweg) en op de 

Hessenweg en Achterveldseweg (van Amersfoort tot Barneveld, via Stoutenburg en Achterveld).

Dit betekent: plezieriger én sneller fietsen – en een betere aansluiting op het Openbaar Vervoer.

Leusden en de bus.

Delen van Leusden en Achterveld zijn matig of onvoldoende bereikbaar met de bus. De bestaande 

contracten met Syntus maken dat lastig (helaas!) verbeterbaar. De VVD gaat zich inzetten voor een 

nieuwe aanbesteding, waardoor de bereikbaarheid met de bus in de komende jaren gaat verbeteren. 

> DE VVD STAAT VOOR  
 ONDERNEMERSCHAP!
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de 

lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente en onze inwoners. 

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. 

Een aantrekkelijk winkelcentrum is van belang voor inwoners en trekt mensen aan van buiten. De 
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VVD wil verbetering en modernisering van de Hamershof om concurrerend te kunnen blijven met 

omliggende gemeenten.

Door ondernemers meer ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers te investeren in 

ons dorp. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. Hiermee maken we Leusden 

aantrekkelijk voor de komst van winkels en bedrijven en gaan we leegstand tegen.

Dit zijn onze ideeën om onze gemeente economisch sterk te maken én te houden:

 > Aanvragers van eenvoudige en kleine vergunningen krijgen binnen een werkdag te horen of de 

vergunning wordt toegekend. 

 > Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open gaat. Daar hebben ze 

geen gemeentebestuur voor nodig. De bakker mag wat ons betreft op zondagochtend open!

 > Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De 

gemeente moet het goede voorbeeld geven en betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen. 

 > We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

 > Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels. 

 > Ondernemers krijgen voortaan maximaal één aanslag per jaar van de gemeente, waarop alle 

lokale lasten staan vermeld. 

 > De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van thematische bedrijfsverzamellocaties, zodat 

ondernemers en ZZP’ers de mogelijkheid krijgen om passende kantoorruimte te vinden – en meer 

en beter met elkaar gaan samenwerken. Dat is goed voor de lokale economie! 
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> RUIMTE VOOR SPORT, 
 RECREATIE EN TOERISME!

Maak “Leusden Wandelgemeente” waar!

Leusden heeft het predicaat “Wandelgemeente van het Jaar” gekregen. Dat is mooi, maar nu komt 

het aan op het waarmaken van die status. Waarmaken betekent dat het lang beloofde Klompenpad 

langs de Modderbeek er nu écht moet gaan komen. Maar óók dat de gemeente er bij het Waterschap 

op aan dringt dat de schouwpaden langs de beken opengesteld worden voor wandelaars.

Maar niet alleen in het buitengebied moet er wat gebeuren. Op veel plekken in ons dorp liggen 

de stoepen er slecht bij en is sprake van gevaarlijke situaties voor met name jonge kinderen en 

ouderen, bijvoorbeeld losliggende tegels. De VVD wil dat dit achterstallig onderhoud snel en overal 

aangepakt wordt.

Investeren dus: in het aantrekken van toeristische wandelaars én genot en veiligheid voor alle 

Leusdenaren.

Leusden aantrekkelijk voor toeristen!

Meer toeristen naar Leusden trekken is een goed plan. Goed voor de leefbaarheid en dynamiek in 

ons dorp en goed voor de economie (horeca). Om de aantrekkingskracht van Leusden te vergroten 

wil de VVD:

 > Bevorderen dat er een mountainbikeroute gaat komen (verbonden met de routes op de 

Utrechtse Heuvelrug).

 > Betere aansluiting bij promotie van de Grebbelinie. Leusden heeft een uniek verhaal te 

vertellen. Ook de restanten van het onlangs gevonden Oerbos in Den Treek zijn de moeite 

waard om in de spotlights te zetten.

 > Elektrisch varen op het Valleikanaal mogelijk maken. Dit biedt allerhande nieuwe 

mogelijkheden aan ondernemers, zoals aanlegplaatsen en horecavoorzieningen. 
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 > De VVD wil al jaren dat de Leusderheide, nu hermetisch afgesloten voor publiek, in ieder geval 

deels opengesteld gaat worden. Dat kán! En het is zonde dat niet veel meer mensen kunnen 

genieten van dit gebied. Tijd voor actie dus.

> EEN GROEN EN  
 AANTREKKELIJK  
 LEUSDEN!
De kwaliteit van het buitengebied van Leusden vraagt meer aandacht. De VVD wil dat Leusden 

niet alleen binnen, maar ook buiten de bebouwde kom groen en aantrekkelijk blijft. Dat zorgt 

voor een leefbaar Leusden waar het prettig wonen is, waardevaste huizen, toerisme en een goed 

vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Dat vraagt echter wel wat:

 > Op de agrarische sector komen veel veranderingen af. Voor grootschalige landbouw is nabij 

Leusden in de toekomst weinig ruimte meer. De VVD wil daarom dat het voor agrarische 

ondernemers mogelijk wordt om verwante functies zoals agrotoerisme, zorg, huisverkoop, 

waterberging, agrarisch natuurbeheer en opwekking en levering van energie te ontwikkelen. Ook 

moet het mogelijk worden om andersoortige bedrijvigheid in het buitengebied te ontwikkelen 

en worden nieuwe huisvestingsconcepten mogelijk, bijvoorbeeld landgoedontwikkeling en 

knooperven met kleinschalige woningbouw.

 > Als Leusden zijn ambities waar wil maken op het gebied van duurzaamheid, toerisme, recreatie 

en natuur moet er een plan komen dat de kwaliteit van het buitengebied aanzienlijk verhoogt. 

Het creëren van een groene, natuurlijke ring om Leusden gaat in de komende decennia 

tot stand komen. De VVD wil hiervoor een denktank opzetten. Visie, duidelijke keuzes en 

investeringen zijn nodig om de gemeente Leusden mooi te houden!
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> MEER ENERGIE- 
 BESPARING EN  
 DUURZAME ENERGIE!
Het Klimaatakkoord dat gesloten is in Parijs wordt onderschreven door de VVD. We moeten 

overschakelen op duurzame energie en meer aan energiebesparing gaan doen. De VVD staat voor 

een liberale invulling van het Klimaatakkoord; dat houdt in, doelstellingen bereiken - maar wel op 

de manier waarop de inwoners dat in Leusden willen. Niet straffen, maar belonen is onze filosofie.

In 2050 wordt er geen aardgas meer gebruikt in woningen. Dat houdt in dat de gemeente bij 

nieuwbouw al moet gaan inzetten op alternatieven zoals warmtepompen, aardwarmte, collectieve 

warmtesystemen, enz. Regeren is vooruitzien, dus nieuwbouwwoningen zouden vanaf 2019 al 

niet meer voorzien moeten worden van een aardgasaansluiting. Ook moeten er in de gemeente 

Leusden meer oplaadpunten komen voor elektrische auto’s. Verder kan de gemeente inwoners en 

ondernemers helpen om de energietransitie te zien als een economische kans. De gemeente 

wordt in 2025 CO2-neutraal en stimuleert daarmee anderen om hetzelfde te doen. 

> WONINGBOUW IS EN 
 BLIJFT NODIG!
Voor een levendige gemeente, waar voorzieningen in tact blijven, is het nodig dat Leusden, 

Achterveld en Stoutenburg zich blijven ontwikkelen. Tot 2025 zullen er 1.000 woningen bij 

gaan komen. Wat de VVD betreft is er in de bebouwde kom nog voldoende ruimte om te bouwen. 

Bovendien willen we een groene ring rondom Leusden. Wij willen dus niet “over het Valleikanaal” gaan.
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De woningmarkt in Leusden zit op slot. De VVD wil dat aanpakken, door:

 > Meer woningbouw voor jongeren, o.a. voor starters en in de vrije sector.

 > Meer woningbouw voor ouderen, bijvoorbeeld appartementen en kleinere woningen in de vrije 

sector.

 > Aanpak van scheefhuren om doorstroming op gang te brengen.

 > Bestemmingsplannen aanpassen zodat wonen mogelijk wordt in leegstaande bedrijfspanden, 

winkels en agrarische bedrijfsruimten.

> AANDACHT VOOR  
 DE JEUGD!
De VVD wil een jeugdbeleid dat proactief inspeelt op de goede ontwikkeling van onze kinderen en 

wat zij daarbij nodig hebben: onderwijs, sport en ontspanning.  De VVD wil een actiever en meer 

inspirerend jeugdbeleid met inbreng van de jeugd zelf.

De VVD wil kinderen ondersteunen in de ontwikkeling, helpen bij psychische problemen en in goede 

en veilige sociale omstandigheden laten opgroeien. Onze speerpunten daarvoor: 

 > Er is altijd adequate hulp snel beschikbaar: wachttijden voor jeugdhulp zijn kort en jeugdhulp 

is doelmatig.

 > Hulpverleners mogen krachtiger optreden en dwang toepassen, bijvoorbeeld bij 

vechtscheidingen of ouders die het laten afweten.

 > De VVD wil dat problemen vroeg gesignaleerd worden door ouders, onderwijzers en 

sportbegeleiders.

 > Ouders met kinderen met complexe problemen worden beter ondersteund. 
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> DE VVD IS SOCIAAL!
Onze opvattingen over zorg, uitkeringen en werk.

De overgang van veel zorgtaken naar de gemeente is een feit. Maar de gemeente krijgt 

tegelijkertijd veel minder geld. Dat vereist vernieuwing in de zorg: we houden in de gaten of ons 

geld goed besteed wordt en bewaken óók dat de zorg niet verslechtert.

De VVD wil dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals mensen met een verstandelijke 

of lichamelijke beperking gewoon aan de slag kunnen in onze gemeente. De gemeente moet daarom, 

samen met inwoners en bedrijven, aan de bak om ervoor te zorgen dat deze mensen niet langs de 

zijlijn komen te staan!

De VVD wil geen vangnetten spannen voor mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. De 

VVD investeert wél in preventie, zoals levensloopbestendige woningen, vitaliteit, onderwijs 

en eigen kracht. 

De VVD beschermt ook degenen die buiten hun schuld in de problemen geraakt zijn - en niet in staat 

zijn om dit zelf op te lossen. Voor hen dient op het gebied van jeugdhulp, Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, inkomen, re-integratie of schulden snel en adequate hulp en ondersteuning 

beschikbaar te zijn. Kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en gehandicapten verdienen 

extra aandacht. Voorkomen moet worden dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden. 

Coördinatie en de weg wijzen zijn enorm belangrijk.

De VVD wil dat aanvullende regelingen voor de minima alleen toegekend worden aan inwoners 

die naar vermogen werken of een concrete tegenprestatie leveren! Stapelingen van 

voorzieningen moet voorkomen worden: het kan niet zo zijn dat een minimagezin beter af is 

dan een werkend gezin. Van uitkering naar werk moet lonen!

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht ontvangen gemeenschapsgeld wordt tot op de 

laatste cent teruggevorderd, mét rente plus een boete. 
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> CULTUUR DOET  
 LEUSDEN ZELF!
De VVD is trots op onze culturele evenementen en podia, opgepakt door de samenleving zelf: De 

Tuin, Fort033, LeusdenJazz, OperaLeusden en straks het AFAS-theater. Waar nodig ondersteunt 

de gemeente initiatieven, soms met geld, maar ook door bijvoorbeeld vergunningverlening 

eenvoudiger te maken – via een digitaal evenementenloket.

> NIEUWKOMERS IN  
 LEUSDEN!
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die in hun eigen land vervolgd worden 

vanwege hun mening, religie, geaardheid, enz. of die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is 

dan gaan ze weer terug naar hun thuisland. De VVD staat voor deze uitgangspunten:

 > Zolang nieuwkomers in Leusden zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse 

taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. 

 > De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De 

gemeente ondersteunt dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de 

Nederlandse taal. 

 > We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 

gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij 

hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook 

van anderen.

 > Voor haatzaaiers is in Leusden geen plaats. De gemeente treedt op tegen mensen die zich 

keren tegen onze waarden en vrijheden.

 > Om asielzoekers eerlijk te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio. 
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Opvang moet passen bij de Leusdense maat en de veiligheid moet zijn gegarandeerd.

 > Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Leusden geen plaats. De gemeente 

ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

> HIER STAAT DE VVD 
 VOOR. DIT ZIJN ONZE 
 WAARDEN.
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijk-

waardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Wij noemen dat libera-

lisme.

Vrijheid.

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, 

staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De 

vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de 

één mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van 

toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid.

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden wij. Een mens 

moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten 

we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele 

verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.
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Verdraagzaamheid.

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen 

vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid 

ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de 

klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband 

kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. 

Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de 

mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, 

staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid.

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor 

iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. 

Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. Het waren niet voor 

niets de liberalen die begonnen met de bouw van onze sociale wetgeving!

Gelijkwaardigheid.

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht 

op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke 

overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. 

Discriminatie is uit den boze.


