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Inleiding
ALLEEN SAMEN WERKT is de titel van het verkiezingsprogramma van het CDA
Huizen voor de periode 2006-2010. Het programma is tot stand gekomen in
samenspraak met vele burgers, verschillende maatschappelijke organisaties en de
eigen CDA-leden. Dat is in het programma ook zichtbaar. In de Huizer gemeenschap
bruist het van de energie. Bij individuele burgers en bij ondernemers, bij verenigingen
en bij organisaties. Wij geloven in een vruchtbare samenwerking tussen gemeente
én gemeenschap. Alleen sámen kunnen we in de komende jaren de speerpunten uit
ons verkiezingsprogramma tot stand brengen en de gemeente Huizen ten dienste
van haar burgers laten functioneren.
Het CDA is een brede volkspartij en diep geworteld in de samenleving. Wij richten
ons daarom tot de gehele bevolking en staan ook op lokaal niveau pal voor de
democratische waarden van onze rechtsstaat. Voor ons telt namelijk elke mens. Wij
baseren ons daarbij op de Bijbelse boodschap, die door het CDA is vertaald in vier
kernbegrippen: Gerechtigheid, Solidariteit, Gedeelde verantwoordelijkheid en
Rentmeesterschap. Het zijn kernbegrippen die ons richting geven bij het zoeken naar
en vinden van nieuwe antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van
vandaag en morgen. Christen-democratische raadsleden en wethouders laten zich
door de vier kernbegrippen inspireren om in de dagelijkse lokale politiek te kunnen
functioneren. Zij hebben daardoor een duidelijk en karakteristiek profiel, dat
herkenbaar is voor de burgers, in het bijzonder voor de eigen kiezers. Het
verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode is onze politieke vertaling van
de kernbegrippen en de kandidaten willen en kunnen daarop worden aangesproken.
Op grond van de kernbegrippen en de maatschappelijke omstandigheden in de
gemeente Huizen hebben we een aantal duidelijke prioriteiten. Behoud van
bestaande en stimuleren van nieuwe werkgelegenheid vinden wij zeer belangrijk.
Verder willen we veel aandacht voor het wonen in een mooi en veilig dorp. Onze
derde prioriteit is de instandhouding van een sterk sociaal beleid. Wij zeggen niet
voor niets: ALLEEN SAMEN WERKT! We moeten het SAMEN doen: overheid en
burgers, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Een gemeente realiseren waarin
sprake is van betrokkenheid van burgers in de eigen buurt, gezin, kerk, school,
bedrijf en vereniging. Het CDA kiest ook voor WERK: iedereen moet aan de slag. Wij
nemen geen genoegen met de huidige situatie van afbrokkelende werkgelegenheid.
De werkgelegenheid in ons dorp moet weer gaan groeien. En dat kan als de
voorstellen en ideeën uit ons programma uitgevoerd gaan worden.
Het CDA wil het niet alleen doen. Wij hebben de steun van de burgers van Huizen
nodig, úw steun. Geef daarom uw stem aan het CDA!

Janny Bakker – Klein, lijsttrekker
Wim Zwanenburg, voorzitter
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1. Werken en wonen in Huizen
1.1. Werken in Huizen
1.1.1. Een goed ondernemersklimaat draagt bij aan de vitaliteit van de
gemeente. De gemeente heeft een voorwaardenscheppende taak en is
verantwoordelijk voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid.
Onnodige regelgeving belemmert de economische ontwikkeling.
1.1.2. In overleg met de ondernemers worden maatregelen getroffen teneinde
het bedrijventerrein ’t Plaveen een betere uitstraling te geven, de
parkeersituatie te verbeteren en de criminaliteit aan te pakken.
1.1.3. Het CDA wil dat de gemeente zodanige voorwaarden biedt dat het
aantrekkelijk wordt voor bedrijven om naar Huizen te komen. De
vrijkomende bedrijvenlocatie Lucent en de wellicht in de toekomst
vrijkomende locatie BNI dienen bij herontwikkeling de bedrijfsbestemming
te behouden. De gemeente voert een actief beleid om deze
herontwikkeling optimaal te realiseren. Overleg op regionaal niveau
(Gewest, KvK, RES1), evenals het voeren van een actieve lobby om
bedrijven naar Huizen te halen maken hier onderdeel van uit.
1.1.4. Wij zijn voor een evenwichtige verdeling van nieuwbouwlocaties over
Huizen. Daarom willen wij de mogelijkheid onderzoeken om de strook
langs de Ericaweg te bebouwen, zodat deze aansluit op de woningbouw
aan de Korhoenlaan. De opbrengst uit deze grondverkoop moet worden
aangewend voor het creëren van meer werkgelegenheid in Huizen.
1.1.5. Het in 2005 ingestelde ondernemersloket dient te worden uitgebreid tot
een veelvuldig en intensief gebruikt digitaal loket waar door ondernemers
zowel algemene als specifiek regionale en door de gemeente zélf
aangeboden informatie kan worden opgevraagd.
1.1.6. De uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum zal een gunstige stimulans
zijn voor de ontwikkeling van de broodnodige werkgelegenheid in Huizen.
Wij zijn voorstander van ondergronds parkeren in deze uitbreiding. Het
CDA is bereid zonodig een substantieel bedrag beschikbaar te stellen
t.b.v. het ondergronds parkeren. De gerealiseerde voorziening blijft
eigendom van de gemeente die verantwoordelijk is voor de verdere
exploitatie. Na realisatie van de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum
moet invoering van betaald parkeren niet worden uitgesloten.
1.1.7. Wij zijn tegen een 24-uurs economie. De zondag zien wij als dag van
rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Hierbij past geen
openstelling van winkels op zondag.
1.1.8. De gemeente dient actief te stimuleren dat er (meer) werkplekken
komen voor gehandicapten.
1.2. Wonen in Huizen
1.2.1. Het CDA wil een grondige revitalisering van de woonbuurten rondom
het winkelcentrum de Kostmand. Dit is nodig om de leefbaarheid in deze
buurten te verbeteren en om beter te kunnen inspelen op de behoefte
aan passende woningen, in het bijzonder voor de ouderen die in deze
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buurten wonen. De woningbouwcoöperaties dienen samen met de
gemeente een plan van aanpak op te stellen.
1.2.2. In ons dorp is geen plaats meer voor grootschalige
woningbouwprojecten. De beoogde bouwlocatie aan de Vlie (Bad
Vilbelpark) moet haar groene bestemming behouden.
1.2.3. In samenwerking met de woningcorporaties moet er een onderzoek
komen naar de mogelijkheden voor herontwikkeling/herstructurering van
de bestaande woningvoorraad. Het doel is zowel het verbeteren van de
kwaliteit van de woningen en de woonomgeving als de uitbreiding van het
aantal woningen, in het bijzonder de nultredenwoningen2.
1.2.4. Wij zijn voor een stimuleringsbeleid dat bedrijfsverplaatsing vanuit
woonwijken richting bedrijventerrein ’t Plaveen aantrekkelijk maakt.
Vrijgekomen locaties moeten worden benut voor de bouw van extra
huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor ouderen, gehandicapten
en starters.
1.2.5. Wij willen het eigen woningbezit stimuleren. De gemeente zal met de
woningcorporaties afspraken maken over het aantal huurwoningen dat
aan bewoners verkocht kan worden.
1.2.6. Met de woningcorporaties moeten bovendien, binnen de wettelijke
kaders, afspraken worden gemaakt over het maximumaantal
huurwoningen in Huizen waar liberalisering van de huurprijs kan worden
toegestaan.
1.3. Woningen voor ouderen
1.3.1. Nieuwbouwwoningen voor ouderen dienen een certificaat van
WoonKeur3 te hebben.
1.3.2. De nultredenwoningen in Huizen zullen vooral gerealiseerd worden
door zoveel mogelijk bestaande woningen daarvoor geschikt te maken
Voor het jaar 2020 willen wij, bovenop de al geplande 1100
nultredenwoningen, nog 200 nultredenwoningen extra gerealiseerd
hebben, 50 daarvan uiterlijk in 2010.
1.3.3. De woonomgeving dient zo ingericht te worden, dat er geen obstakels
meer zijn voor bejaarden met een rollator of voor gehandicapten die van
een rolstoel gebruik moeten maken. Voor blinden / slechtzienden dienen
bij herinrichting van de infrastructuur geleidetegels aangebracht te
worden.
1.3.4. Woningen en zorgvoorzieningen voor ouderen dienen goed bereikbaar
te zijn met het openbaar vervoer.
1.3.5. De gemeente ziet er op toe dat er voor de nultredenwoningen en
zorgwoningen ook zorgarrangementen beschikbaar zijn. De gemeente
moet de betrokken organisaties daarvoor op hun verantwoordelijkheid
aanspreken.

2

Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de
zogenaamde ‘primaire ruimtes’ (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer)
zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken.
3
Een woning met WoonKeur kent een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid en
sociale veiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit en aanpasbaarheid. Een woning met WoonKeur is
een levensloopbestendige woning. (www.woonkeur.nl)
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1.4. Woningen voor starters
1.4.1. Het CDA zet zich in voor het realiseren van betaalbare huurwoningen
en koopwoningen voor starters op vrijvallende locaties en boven winkels.
1.4.2. Wij willen alternatieve en creatieve woonoplossingen voor jongeren
mogelijk maken, zoals het opsplitsen van bestaande eengezinswoningen,
waardoor een ‘studentenhuis’ met een aantal kamers ontstaat.
1.4.3. De mogelijkheden voor een starterslening moeten worden verruimd en
er moet een terugkoopgarantieregeling (zoals bij het plan voor de Bun)
worden vastgesteld.
1.5. Bereikbaarheid
1.5.1. Het CDA geeft absolute prioriteit aan een actieve bijdrage vanuit de
gemeente Huizen om de regionale verkeersproblematiek op de A1 en de
A27 aan te pakken.
1.5.2. Pas als op grond van degelijk onderzoek duidelijk komt vast te staan
dat de aanleg van de Randweg-West4 een substantiële bijdrage levert
aan de verbetering van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de
geluidsoverlast in het Oude Dorp zijn wij voor aanleg van deze weg. De
Randweg-West dient bovendien goed ingepast te kunnen worden in de
natuurlijke omgeving en moet niet zorgen voor een toename van het
sluipverkeer tussen de A1 en de A27.
1.5.3. Het is van groot belang dat Huizen een directe toegang krijgt tot het
landelijke spoorwegnet via de eerder voorgestelde Stichtse Lijn langs de
A27, tussen Hilversum en Almere. Het gemeentebestuur zal zich voor dit
onderwerp sterk moeten maken.
1.5.4. De ontsluiting van het Vierde Kwadrant is op dit moment onvoldoende.
Meer dan tweeduizend wijkbewoners moeten niet afhankelijk zijn van één
enkele ontsluitingsweg (de Aristoteleslaan). Het CDA Huizen pleit daarom
voor een onderzoek naar de verkeerskundige gevolgen van een
permanente openstelling van de bussluis bij de Enkhuizerzand.
1.5.5. Voor een goede ontsluiting van het Vierde Kwadrant en de nog te
bebouwen Blaricummermeent is het bovendien noodzakelijk dat er een
directe ontsluiting op de A27 wordt gerealiseerd. De gemeente Huizen
moet dit als voorwaarde stellen voor het gebruik van wegen, hulpdiensten
en voorzieningen door de gemeente Blaricum.
1.5.6. Het CDA zet zich in voor:
1.5.6.1. een veiliger oversteeksituatie Crailoseweg – Aalberselaan, indien
mogelijk door aanleg van een rotonde,
1.5.6.2. een duidelijker voorrangssituatie bij de Koningin Julianastraat –
Prins Bernhardplein – Naarderstraat,
1.5.6.3. een betere doorstroming van het verkeer op de kruising NieuwBussummerweg – Ceintuurbaan, Gooilandweg – Meentweg en bij
het Plein 2000,
1.5.6.4. een duidelijkere situatie voor het fietsverkeer rond de Graaf
Wichman,
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De Randweg-West is gepland vanaf de Blaricummerstraat (ter hoogte van Tuincentrum Rebel) tot
aan de Crailoseweg, ter hoogte van zwembad Sijsjesberg.
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1.5.6.5. het onderzoeken van mogelijkheden om het hard rijden op De
Haar tegen te gaan; de huidige ‘druppel’ wordt soms door
automobilisten juist als springschans gebruikt,
1.5.6.6. het zoeken van technologische mogelijkheden om het probleem
van het te hard rijden binnen de bebouwde kom op te lossen,
1.5.6.7. overleg met de gemeente Naarden over het herstellen van het
wegdek van de Bestevaer, tussen Driftweg en parkeerterrein
hockeyvereniging.
1.5.7. Wij willen het fietsgebruik stimuleren en het autoverkeer terugdringen.
Fietspaden dienen daarom van goede kwaliteit te zijn. Bij de
(her)inrichting van een weg dienen verkeersremmende maatregelen
bovendien zodanig te worden geconstrueerd dat fietsers er geen hinder
van ondervinden.
1.5.8. Wij zijn voorstander van (gratis) bewaakte fietsenstallingen in het
hoofdwinkelcentrum en in het winkelcentrum Oostermeent.
1.6. Milieu
1.6.1. Het CDA wil de kwaliteit en het recreatieve gebruik van de stranden
langs de Gooimeerkust verbeteren. Stankoverlast en hinder als gevolg
van algen en waterplanten moeten worden aangepakt.
1.6.2. Wij willen dat de gemeente Huizen milieubewust gedrag stimuleert en
daartoe de samenwerking tussen burgers, milieuorganisaties en bedrijven
bevordert.
1.6.3. In ons gemeentelijk beleid moeten energiebesparing, duurzaam
energiegebruik en duurzaam bouwen centraal staan.
1.6.4. Wij willen dat de gemeente Huizen binnen vier jaar tot één van de
schoonste gemeentes van Nederland behoort.
1.6.5. Wij willen dat de gemeente Huizen het Waterplan verder ontwikkelt en
de overlast van de frequentere en zwaardere regenbuien in de gemeente
terugdringt. Dit Waterplan gaat dienen als basis voor de verplichte
‘watertoets’ in bestemmings-, structuur- en stedenbouwkundige plannen.
1.7. Begraven
1.7.1. Het CDA wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid om het
beheer en onderhoud van de begraafplaatsen te privatiseren. De
doelstelling is kwaliteitshandhaving tegen lagere tarieven dan nu het
geval is.
1.7.2. Indien privatisering niet mogelijk is, zullen de tarieven van de
begraafplaatsen jaarlijks niet meer dan met het inflatiecijfer mogen
stijgen.

2. Veilig en verantwoordelijk leven
2.1. Waarden en normen
2.1.1. Huizen is een mooi dorp en dat wil het CDA zo houden. Wij maken ons
daarom sterk voor een goed onderhouden en vooral veilige
woonomgeving waarin het prettig leven, wonen en werken is.
2.1.2. Wij willen samen met de burgers (interactief) een aantal regels over
respect en fatsoen opstellen.
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2.1.3. Wij vinden dat kinderen al op jonge leeftijd de in onze samenleving
gangbare waarden en normen moeten aanleren. De ouders zijn hier
primair verantwoordelijk voor. Scholen, verenigingen en maatschappelijke
of levensbeschouwelijke organisaties kunnen hierbij ondersteuning
bieden.
2.2. Samenleving
2.2.1. Het CDA wil alle burgers aanspreken op hun eigen
verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een veilige en
leefbare samenleving.
2.2.2. De gemeente moet toenaderingsgesprekken van culturele,
maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties faciliteren.
Hiervoor vinden wij een uitbreiding van het pastoresconvent5
noodzakelijk.
2.2.3. Wij pleiten voor een krachtige aanpak van huiselijk geweld. Voor
slachtoffers dient adequate opvang beschikbaar te zijn in de regio.
2.3. Eigen verantwoordelijkheid
2.3.1. Het CDA maakt zich sterk voor het verbeteren van de veiligheid en
leefbaarheid van Huizen. Wij willen hier de burgers bij betrekken door het
oprichten van buurtverenigingen te bekostigen en bijeenkomsten van
deze verenigingen te faciliteren.
2.3.2. De buurtverenigingen moeten een belangrijke rol spelen bij de inspraak
over werkplannen voor groen, speelplaatsen, herinrichtings- en
veiligheidsprojecten.
2.3.3. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de
veiligheid van haar burgers. Wij willen daarom dat de gemeente niet
klakkeloos alle landelijke adviezen overneemt.
2.4. Handhaving
2.4.1 De regels die we met elkaar afspreken moeten ook worden gehandhaafd.
Toezicht en handhaving dienen door mensen te worden uitgevoerd,
camera’s zullen slechts aanvullend mogen worden ingezet. De politie dient
gericht te worden ingezet en zichtbaar aanwezig te zijn. De inzet van
zogenaamde susploegen die mensen aanspreken op hun gedrag heeft
een preventieve werking.
2.4.2 Wij willen het fatsoen in onze samenleving herstellen en de leefbaarheid in
de buurten bevorderen. De inzet van tenminste vier Bijzondere
Opsporingsambtenaren (BOA’s), die overlast en kleine criminaliteit gaan
aanpakken, kan dit stimuleren.
2.4.3 Horecaondernemers zijn mede verantwoordelijk voor het handhaven van
de orde in en rond de uitgaanscentra. De gemeente dient met hen een
convenant te sluiten waarin de afspraken over orde en veiligheid worden
vastgelegd. Hier moeten ook omwonenden bij betrokken worden.
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Een overlegorgaan tussen burgemeester en voorgangers van de plaatselijke
geloofsgemeenschappen
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3. Samen sociaal
3.1. Armoedebeleid
3.1.1. Het CDA kiest voor een gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is
voor wie nog kan werken, toereikend is voor wie dat niet meer kan en dat
ook op langere termijn houdbaar is.
3.1.2. Voor mensen die niet kunnen werken willen wij het huidige
armoedebeleid in Huizen handhaven. Dat betekent dat wij geen
bezuiniging willen op het budget voor bijzondere bijstand.
3.1.3. De mogelijkheden tot kwijtschelding van lokale belastingen tot 100%
van de bijstandsnorm moeten in stand worden gehouden.
3.1.4. De gemeente dient een actief beleid te voeren m.b.t. de preventie van
problematische schulden. Wachtlijsten bij de kredietbank zijn voor ons
onacceptabel. De gemeente dient een noodvoorziening te treffen, om te
voorkomen dat mensen niet in crepeersituaties geraken. Bezien moet
worden of er binnen de privacywetgeving een betere informatieuitwisseling mogelijk is tussen o.a. woningbouwcorporaties,
energieleveranciers en gemeentelijke sociale dienst.
3.2. Afstemming met WMO
3.2.1. Het CDA is voorstander van één loket voor alle burgers die een beroep
doen op gemeentelijke sociale voorzieningen en op maatschappelijke
ondersteuning voor alle minima, zorg- en hulpbehoevenden.
3.2.2. Iedereen die voor sociale voorzieningen en maatschappelijke
ondersteuning in aanmerking zou kunnen komen, moet actief op de
hoogte worden gebracht van de mogelijkheden. Wij denken dan vooral
aan de oudere medemens.
3.3. Rol levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties6
3.3.1. Het CDA pleit voor een vergaande intensivering van de samenwerking
tussen gemeente en maatschappelijk middenveld bij het bestrijden van
armoede en sociaal isolement.
3.3.2. Het Fonds bijzondere noden (waarin gemeente en maatschappelijk
middenveld samenwerken) moet flexibel en snel blijven inspelen op
schrijnende of acute hulpvragen waarbij de gemeente geen hulp kan
bieden. Wij willen dat hierbij speciale aandacht komt voor stille armoede
en problemen bij ouderen met uitsluitend AOW, of ouderen met AOW en
een klein pensioen.
3.4. Reïntegratie
3.4.1. Mensen die nog kunnen werken mogen niet door de samenleving
worden afgeschreven. Iedereen die nog kan werken moet aan de slag,
indien nodig in een gecreëerd werkgelegenheidsproject. Hierin kan werk
ten behoeve van de Huizer gemeenschap worden gedaan.
3.4.2. De werkgelegenheid voor jongeren heeft hoge prioriteit. Werkloosheid
onder gezonde jongeren mag in Huizen niet voorkomen.
6

Hieronder verstaan we alle niet commerciële organisaties, die ook geen onderdeel uitmaken van de
overheid, maar die wel (veelal ook op met behulp van vrijwillige bijdragen van de leden) publieke
taken uitvoeren. Gedacht kan worden aan sportverenigingen, scoutingorganisaties, culturele
verenigingen, jeugdverenigingen, thuiszorginstellingen, woningbouwcorporaties etc.
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3.4.3. Wij willen een programma opstellen waarbij alle bijstandsgerechtigden
(en zeker alle jongeren die nog kunnen werken) aan het werk gaan.
Daarbij laten wij ons inspireren door een model zoals dat in de gemeente
’s-Hertogenbosch is ontwikkeld en al in diverse andere gemeenten wordt
toegepast.

4. Jeugd, onderwijs en welzijn
4.1. Jeugd, jongeren en onderwijs
4.1.1. Aan een veilig, gezond en stimulerend leefklimaat voor kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar dient binnen het jeugd- en jongerenbeleid (ook in
financiële zin) prioriteit te worden gegeven. In deze leeftijdscategorie zijn
de kansen van kinderen en jongeren in hun verdere groei naar
volwassenheid het grootst en is preventie van eventuele “ontsporing” vele
malen effectiever.
4.1.2. Basisscholen moeten in hun lesprogramma’s structureel meer aandacht
besteden aan het aanleren van sociale vaardigheden. In het
schoolbestuurlijk overleg7 dienen hierover afspraken te worden gemaakt.
4.1.3. Middelbare scholen moeten in hun lesprogramma’s mogelijkheden voor
maatschappelijke stages door jongeren opnemen.
4.1.4. Wij vinden dat de gemeente Huizen zich maximaal dient in te spannen
om te voorkomen dat jongeren de school verlaten zonder diploma. De
gemeente dient in ieder geval een intensieve samenwerking tussen
scholen, RBL8 en het regionaal jeugdplatform te stimuleren.
4.2. Welzijn
4.2.1. Het welzijnswerk begint in principe bij het zelfinitiatief van de burger en
haar culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties.
Wij willen daarom een kritische beoordeling van het door de gemeente
gesubsidieerde welzijnswerk.
4.2.2. De invulling van activiteiten in en om buurthuizen dient teruggegeven te
worden aan het initiatief van de burger.

5. Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid
5.1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
5.1.1. Bij de implementatie van de WMO moet de gemeente een stevige
regiefunctie hebben. Versnippering op het terrein van wonen, welzijn en
zorg moet worden tegengegaan. Wij zijn voorstander van de oprichting
van een “WMO-platform” door de gemeente, zodat ouderenbonden,
belangenverenigingen voor chronisch zieken en gehandicapten,
zorginstellingen, woningcorporaties, welzijnsinstellingen,
vrijwilligerscentrale en andere relevante maatschappelijke organisaties
tijdig kunnen participeren.
5.1.2. De gemeente dient aan te sturen op een goed functionerend netwerk
van formele zorg (huisartsenzorg, thuiszorg, zorginstellingen etc.),
7
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Periodiek overleg tussen de gemeente en de besturen van de plaatselijke scholen
RBL: Regionaal Bureau Leerlingenzaken
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informele zorg (Iris thuisopvang, hospices, levensbeschouwelijke
organisaties, stichting Zonnebloem) en mantelzorg. Voorkomen moet
worden dat informele zorg en mantelzorg steeds meer op de stoel van de
professionele zorgverleners wordt gedrukt.
5.1.3. Geld dat in het kader van de WMO aan de gemeente beschikbaar
wordt gesteld mag absoluut niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
5.1.4. Zorgaanbod dient ‘vraaggestuurd’ te geschieden, waardoor de
keuzevrijheid mogelijk blijft om identiteitsgebonden zorgaanbieders te
kiezen.
5.1.5. Het CDA wil op individuele behoeften van mensen inspelen, door
verstrekking van Persoons Gebonden Budgetten (PGB), waarmee zorg
op maat door betrokkenen zelf kan worden ingekocht.
5.1.6. Het huidige voorzieningenniveau voor chronisch zieken, gehandicapten
en ouderen moet ook na de invoering van de WMO gehandhaafd blijven.
5.2. Ouderen
5.2.1. Het CDA is voorstander van een beleid dat ouderen die dat wensen in
staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen, in passende
woningen, met indien nodig ook zorgarrangementen op maat.
5.2.2. Beslissingen over wonen, welzijn en zorg voor ouderen dienen te
worden genomen door de ouderen zelf, samen met de betrokken
maatschappelijke organisaties.
5.2.3. Het preventief huisbezoek onder 75-plussers dient te worden
voortgezet.
5.2.4. Het Dienstencentrum dient te worden behouden voor de Huizer
ouderen en moet op een goede manier worden ingepast in het
ondersteuningsaanbod in het kader van de WMO.
5.3. Mantelzorg
5.3.1. Het CDA pleit voor erkenning van de rol van de mantelzorger. De
mantelzorger biedt naast instrumentele zorg (schoonmaken, wassen,
boodschappen doen, verzorgen etc.) ook de sociaal-emotionele zorg
(warmte, belangstelling, medeleven). Het beleid van de gemeente dient te
voorkomen dat er teveel druk wordt uitgeoefend op de mantelzorger om
méér instrumentele zorg te bieden. De menselijke aspecten van het
zorgen (de sociaal emotionele zorg) dienen nadrukkelijk gewaardeerd te
worden.
5.3.2. Mantelzorg dient professioneel te worden ondersteund.
5.3.3. De mantelzorgers die het risico lopen overbelast te raken dienen in
beeld te worden gebracht. De gemeente dient hierover afspraken te
maken met zorginstellingen, huisartsen en de thuiszorg.
5.3.4. Mantelzorgers die zeven dagen per week zorgen (doorgaans de partner
van de zorgvrager) dienen twee tot drie dagdelen per week snelle en
flexibele respijtzorg9 te kunnen krijgen, die aansluit op de behoefte van de
mantelzorger en de zorgontvanger.
5.3.5. Mantelzorgers die niet in de gemeente Huizen wonen, moeten de
mogelijkheid hebben om een vervoersvergoeding te kunnen aanvragen.
De gemeente dient hiertoe beleid te ontwikkelen.
9

Respijtzorg is zorg die gegeven wordt om de mantelzorger te ontlasten. Dit kan bijvoorbeeld bestaan
uit invallen door de thuiszorg, oppas thuis, dagopvang van de zorgvrager etc.

10

5.4. Jongeren
5.4.1. Het CDA wil dat jongeren zich, binnen sociale verbanden, kunnen
ontwikkelen tot verantwoordelijke en betrokken medeburgers.
5.4.2. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die actief met jongeren
bezig zijn moeten worden ondersteund.
5.4.3. Wij willen een grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties
bij groepen jongeren die (nog) geen aansluiting hebben gevonden bij
bijvoorbeeld het jeugdwerk, de sportverenigingen, de culturele
verenigingen of andere lokale activiteiten voor jongeren.
5.4.4. Prioriteit moet worden gegeven aan opvoedingsondersteuning in
probleemgezinnen met jonge kinderen. Een goede samenwerking tussen
de diverse opvoedingsondersteuners voor jeugd t/m 18 jaar is essentieel.
5.5. Gezondheidsbevordering/gezondheidszorg
5.5.1. Het CDA wil dat de inwoners van Huizen optimaal worden
geïnformeerd over het gezondheidsbeleid van de gemeente, vooral om
de eigen activiteit van de burgers te stimuleren.
5.5.2. Wij zijn groot voorstander van het in kaart brengen van de
risicogroepen op het terrein van de verslavingszorg ten einde hierop een
gericht aanbod van activiteiten te kunnen doen.
5.5.3. Wij zijn voorstander van het (opnieuw) aanbieden van alcohol- en
drugspreventieprojecten aan leerlingen van groep 8 van de basisscholen.
5.5.4. Wij vinden dat het alcoholgebruik in sportkantines moet worden
gereguleerd. In het overleg met de sportverenigingen, het zogenaamde
Sportcafé, zullen wij dit aan de orde stellen.
5.5.5. Wij vinden dat het project Jongeren In Beweging moet worden
voortgezet en uitgebreid, zodat dit project op alle Huizer basisscholen kan
worden aangeboden. Het budget sportstimulering kan hiervoor worden
aangewend.
5.6. Chronische zieken en gehandicapten
5.6.1. Het CDA zet zich in om gehandicapten en chronisch zieken volwaardig
aan de samenleving te kunnen laten deelnemen.
5.6.2. Voorzieningen waarvoor gehandicapten zijn geïndiceerd moeten ook
beschikbaar worden gesteld in natura of d.m.v. een Persoons Gebonden
Budget (PGB). Eigen bijdragen voor deze voorzieningen voor
gehandicapten moeten inkomensafhankelijk zijn. De verschuldigde eigen
bijdragen worden jaarlijks aan een maximum gebonden.
5.6.3. Wij willen in Huizen een categoriale regeling (dus een vast maandelijks
bedrag) voor de compensatie van kosten ten gevolge van ziekte of
handicap. Dit om administratieve rompslomp voor zowel de gemeente als
voor de betrokkene te vermijden.

6. Cultuur en Recreatie
6.1. Toerisme
6.1.1. Ons dorp heeft veel te bieden op het gebied van bos, hei, water en
cultureel erfgoed. Om dit bij een breed publiek onder de aandacht te
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brengen, ondersteunen wij de ontwikkeling van een toerismebevorderend
beleid. Dit beleid zal vorm moeten krijgen door samenwerking met
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich met het toerisme
bezig houden. Voor de gemeente is hier een faciliterende en
voorwaardenscheppende rol weggelegd.
6.1.2. De VVV kan een belangrijke rol vervullen bij het bevorderen van het
toerisme, en moet daarom door de gemeente worden ondersteund. De
toeristenbelasting dient voor dit doel te worden aangewend.
6.1.3. Wij willen dat de VVV verhuist uit het gemeentehuis en wordt
ondergebracht bij het Huizer museum in het Nautisch Kwartier op de
Oude Haven. Bovendien dient de mogelijkheid tot het huren van fietsen
bij het museum te worden gestimuleerd, eventueel in overleg met lokale
ondernemers.
6.1.4. Wij willen actief meewerken aan de totstandkoming van een
fietsroutenetwerk op basis van toeristische knooppunten, zodat de
recreatieve beleving van Huizen wordt versterkt en de positie van lokale
horecaondernemers een impuls krijgt.
6.2. Jachthavens
6.2.1. Het CDA vindt dat het beheer van de jachthavens geen taak is van de
gemeente. Daarom moet het beheer tegen een marktconforme prijs
worden overgedragen aan een externe partij die niet uit is op winstbejag.
Niet-commerciële exploitatie is een randvoorwaarde. Huizer ingezeten die
voor een ligplaats op de wachtlijst staan moeten voorrang krijgen.
6.2.2. De waterplas in het havengebied – oost ligt er al drie jaar ongebruikt bij
Deze haven moet op zo kort mogelijke termijn beschikbaar komen voor
de pleziervaart.
6.2.3. De brugbediening bij de aanloophaven geeft keer op keer problemen.
Dit moet en kan op buurtniveau worden opgelost.
6.3. Evenementen
6.3.1. Het CDA kiest voor een actief evenementenbeleid, gericht op
(water)sport, cultuur, historie en natuur. Initiatieven waarvoor subsidie
wordt gevraagd, moeten worden getoetst op belang, interesse en
toegankelijkheid voor inwoners en regio.
6.3.2. Wij pleiten voor de gemeentelijke regie bij evenementen. Initiatieven
van particulieren – die uiteindelijk de evenementen organiseren en
uitvoeren – moeten worden ondersteund. Initiatieven van commerciële
bureaus moeten passen binnen het gemeentelijke evenementenbeleid.
6.3.3. Binnen bestaande evenementen moet meer aandacht voor de jeugd
komen.
6.4. Kunst en cultuur
6.4.1. Cultuurbeleving is belangrijk voor de vorming en binding van de lokale
gemeenschap. Activiteiten die de geschiedenis van ons dorp levend
houden moeten daarom worden ondersteund. De cultuuruitingen van
‘vandaag en morgen’ vinden wij echter minstens zo belangrijk. Het imago
van Huizen als ‘kunstenaarsdorp’ moet worden benadrukt en bevorderd.
6.4.2. We moeten zuinig zijn op de nog resterende panden in het Oude Dorp,
die van cultuurhistorische waarde zijn. Nieuwbouw in het Oude Dorp is op
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bepaalde plaatsen noodzakelijk, maar moet wel passen bij de maat en de
schaal van het Oude Dorp. Het CDA Huizen wil onderzoeken of het
huidige gebied dat onder "beschermd dorpsgezicht" wordt
gerekend verder moet worden uitgebreid.
6.4.3. Primair kiezen wij voor ondersteuning van particuliere initiatieven door
het inzetten van geld uit een speciaal daartoe opgericht
stimuleringsfonds.
6.5. Sport en recreatie
6.5.1. Het CDA maakt zich sterk voor een sportbeleid dat is gericht op álle
inwoners van Huizen. De georganiseerde sport neemt daar een
belangrijke plaats bij in.
6.5.2. Vrijwilligers zijn de stuwende kracht achter een sportvereniging. De
gemeente moet ondersteunend zijn als het gaat om werving en behoud
van deze vrijwilligers, eventueel in nauwe samenwerking met
Sportservice Noord-Holland10. Het gaat hier om zowel het bestuurlijk als
het technisch kader.
6.5.3. Sport is gezond en verbroedert. Wij willen daarom zoveel mogelijk
Huizers aan het sporten krijgen. In dit streven past een overleg (zoals een
‘Sportcafé’ of ‘Sporttribune’) met alle sportverenigingen, waar knelpunten
besproken kunnen worden en ideeën ontwikkeld. De gemeente moet dit
van harte stimuleren.

7.

Algemeen bestuur
7.1. Gemeentelijke organisatie
7.1.1. Het CDA wil dat de gemeente initiatieven van burgers stimuleert,
ondersteunt en waar nodig coördineert, want alleen op deze manier kunnen
echte vernieuwingen tot stand komen. Als dit leidt tot sterkere lokale
gemeenschappen moet de gemeente weer terugtreden.
7.1.2. Door de resultaten van Huizen te vergelijken met die van andere
gemeenten, willen wij de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke
organisatie optimaliseren. Reflecteren doet (stimu)leren!
7.1.3. De mobiliteit van ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie moet
worden gestimuleerd. Onderzocht dient te worden in hoeverre intensivering
van de regionale samenwerking kan leiden tot betere loopbaanperspectieven
binnen de gemeentelijke organisatie, vooral voor het hogere management.
7.2. Participatie van burgers
7.2.1. Directbetrokkenen moeten aan het begin van de beleidsvorming een
belangrijke stem hebben en niet pas achteraf inspraak krijgen. Daarom
steunen wij participatiegroepen van harte. Voorafgaand aan het
participatieproces dient de gemeente duidelijke kaders en een helder tijdpad
vast te stellen waarbinnen de betrokkenen zeggenschap hebben.
7.2.2. Het gemeentebestuur moet integer en betrouwbaar zijn en verantwoording
aan burgers afleggen over keuzes die men maakt. Het gemeentelijke beleid

10

Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies-, service- en evenementenbureau op het
gebied van de breedtesport en uitvoerder van het sportbeleid van de Provincie Noord-Holland. Het
ondersteunen en versterken van de vrijwilligersorganisatie en de infrastructuur staat hierbij centraal.
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dient consistent te zijn, zodat de burgers weten waar zij aan toe zijn.
Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten ook worden
nagekomen.
7.2.3. Sinds de invoering van het dualisme in de gemeentewet vervult de
gemeenteraad een onafhankelijke en controlerende rol ten opzichte van het
college van B&W. De fractieleden zijn ook de verbindende schakel tussen
haar kiezers en het gemeentebestuur. Het is onze ambitie om aan de
veranderde verhoudingen op een geloofwaardige en kritische manier vorm te
geven.
7.2.4. Op wijkniveau moeten burgers intensief worden betrokken bij de
leefbaarheid van hun omgeving. Wij willen wijkavonden en wijkraden
voortzetten. Over belangrijke gebeurtenissen in de wijk dient met alle
betrokkenen schriftelijk te worden gecommuniceerd.
7.2.5. Wij hechten veel waarde aan participatie vanuit levensbeschouwelijke en
maatschappelijke organisaties bij ál het gemeentelijk beleid. Het
gemeentebestuur dient nog meer gebruik te maken van de bij deze
organisaties aanwezige kennis, in plaats van zelf het beleid te bedenken.
7.2.6. Onze fractie gaat door met het brengen van werkbezoeken aan
maatschappelijke organisaties en aan wijken en buurten. Het accent ligt
daarbij vooral op luisteren naar wat speelt in de lokale samenleving. Dit
wordt dan weer vertaald in politieke daden.
7.3. Regionale samenwerking
7.3.1. De gemeente Huizen moet in gewestverband11 een voortrekkersrol hebben
en duidelijkheid creëren over de eigen doelstellingen op
grensoverschrijdende beleidsterreinen. Het betreft zaken als veiligheid,
economische ontwikkeling en bereikbaarheid van de regio, volksgezondheid
en milieu en opvang van dak- en thuislozen.
7.3.2. Uit het bestuurskrachtonderzoek is gebleken dat de gemeente Huizen
groot genoeg is om zelfstandig te blijven. Indien binnen Gooi- en Vechtstreek
wordt gekomen tot gemeentelijke herindeling vindt het CDA Huizen dat onze
gemeente zich moet inzetten voor de toewijzing van de hele Bijvanck en de
nog te bebouwen Blaricummermeent aan de gemeente Huizen.
7.3.3. Het is bovendien veel logischer als de woonwijk en de sportvelden naast
de Bestevaer alsmede de Bestevaer zelf tot het Huizer grondgebied gaat
behoren.

8. Financieel beleid en belastingen
8.1. Financieel beleid
8.1.1. Wij zijn voorstander van een reële lokale lastendruk welke in principe
jaarlijks met maximaal het inflatiecijfer stijgt. Daarom wordt primair
ingezet op uitgavenreductie. Dit betekent dat er een heroverweging dient
plaats te vinden op de gemeentelijke taken en uitgaven voor wat betreft
noodzaak, wenselijkheid, effectiviteit en efficiency.
8.1.2. Het sluitend krijgen van de begroting en het meerjarenperspectief mag
niet afhankelijk zijn van incidentele meevallers, zoals grondverkopen.
11

Gewest Gooi en Vechtstreek bestaat uit de volgende gemeentes: Huizen, Blaricum, Laren,
Naarden, Bussum, Hilversum, Wijdemeren, Weesp en Muiden
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8.1.3. Het aanspreken van de algemene reserves is pas mogelijk als de
renteopbrengsten die hierdoor gemist worden het meerjarenperspectief
niet onverantwoord nadelig beïnvloedt. Deze aanwending dient
bovendien een kwalitatief en duurzaam karakter te hebben.
8.1.4. De gemeente heeft jaarlijks financiële ruimte beschikbaar om
initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties te ondersteunen.
8.1.5. De financiële verantwoording van het college aan de raad dient te
worden uitgebreid met tussentijdse actuele cijfers.
8.2. Belastingen
8.2.1. Wij bepleiten de invoering van hondenbelasting waarbij de nettoopbrengst uitsluitend wordt gebruikt ter bestrijding van de overlast; de
overlastbestrijding is primair gericht op handhaving.
8.2.2. De gemeente Huizen moet initiatieven ondernemen om tot gewestelijke
samenwerking te komen op het gebied van heffing en invordering van
gemeentelijke belastingen.
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