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de leden haal je de tegenspraak bin-
nen.” 

Geert Wilders stelt het nog wat scher-
per door zijn uitspraak: “De PVV kent 
één lid en dat ben ik. De rest mag op 
mij stemmen of geld doneren”. 

 

Ik vraag me af of de traditionele politie-
ke structuur inderdaad aan vernieu-
wing onderhevig is of zelfs aan ver-
nieuwing toe is. Wel duidelijk is, dat de 
afstand van  de leden van een partij tot 
de politici van die partij, ook van het 
CDA, gemiddeld genomen al groot is 
en dat de afstand van  de kiezer naar 
de politici en de politiek nog vele ma-
len groter is. Het stemgedrag wordt 
tegenwoordig vaak via emoties en/of 
populistische uitspraken bepaald. 

Het aantal leden van een politieke par-
tij neemt sterk af en het aantal actieve 
leden van een partij neemt sterk af, 

terwijl het organisatorisch gebouw van 
een traditionele partij onveranderd 
blijft. 

Of de democratie nu met partijen zon-
der leden gediend is, is nog maar de 
vraag. 

En hoe het was en nog is, zal het in de 
nabije toekomst niet meer zijn. Daarbij 
komt, vind ik, dat de politieke traditie 
de ontwikkeling van de democratie en 
de ontwikkelingen van de politiek niet 
in de weg mogen staan. 

 

Ik daag u, als lid van het CDA, uit om 
hierop via de mail naar de redactie te 
reageren: redactie@cdahuizen.nl  

Ook de meningen van andere lezers 
(niet CDA-ers) zijn van harte welkom. 

 

Henk Wiesenekker 

Partij met leden gedateerd?  
Wat vindt u? 
Afgelopen oktober verschenen in de Volkskrant  enkele 
artikelen over de datering van de traditionele politieke 
partijen. Eén van de koppen luidde: “De politieke partij-
en met leden, en dus bobo’s en baantjes, is passé”, 
volgens de adviseur van mevrouw Rita Verdonk. 

“Het huidige politieke systeem is van de vorige eeuw.” “De tijd van uren 
in duistere congreszaaltjes zeuren over moties en amendementen, daar 
los je geen problemen meer mee op“, volgens Sinke. 

Volgens Voerman is het woord “partij” besmet en riekt naar establish-
ment. 

Ook Felix Rottenberg gaat hierin mee, door zijn uitspraak: “Partijen zijn 
inderdaad verouderde structuren, maar ze zijn noodzakelijk, want door 

V
an de redactie

 

In dit nummer 

Hondenpoep? 

Opgelost! 
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Van de voorzitter 

Nog steeds: Keucheniusstraat 

Vlak voor sluiting van de redactie voor 
ons blad CDAccenten bleek dat op-
nieuw een impasse ontstond in het 
langslepende project Keuchenius-
straat. De projectontwikkelaars Forum 
Huizen en Visser Bouwmaatschappij 
stapten uit het overleg met de ge-
meente Huizen. over de uitbreiding 
van het hoofdwinkelcentrum. Tijdens 
de begrotingsbehandeling heeft de 
gemeenteraad gesteld dat de partijen 
er voor 1 januari samen uit moeten 
zijn, want anders zou Huizen haar 
handen van het project af moeten trek-
ken. Het grote probleem in dit dossier 
is dat de gemeente nauwelijks zeg-
genschap heeft, omdat ze geen eigen-
dom heeft. De grond is van Forum en 
Visser. Wel kan de gemeente de rand-
voorwaarden stellen 
(bestemmingsplan) en zou de ge-
meente faciliteiten kunnen aanbieden, 
zelfs nog kunnen investeren en ook 
trachten een regierol te vervullen in 
het overleg. Maar dat lijkt nu allemaal 
in het water te vallen. Voor de Huizer 
burgers is het niet geheel duidelijk wat 
nu het probleem is bij ‘het gat van 
Huizen’.  

Daarom heeft het College van B&W 
ook zeker de plicht om de burgers te 
informeren. Als het allemaal aan de 
projectontwikkelaars ligt, en het ge-
brek aan samenwerking en meewer-
king, ondanks het feit dat de gemeente 
al eerder de helpende hand had uitge-
stoken en wilde bijdragen aan de fi-
nanciering van extra ondergrondse 
parkeerruimte, dan moet dat maar 
blijken en moeten maar man en paard 
genoemd worden. En als dat dan zo 
is, dan moet er maar een onteige-
ningsprocedure gestart worden. Met 
de huidige situatie zijn de burgers van 
Huizen, de overige middenstanders in 
het hoofdwinkelcentrum en de ge-
meente Huizen niet gediend.  

Het Manifest over gemeentelijke 
herindeling 

Onze raadsfractie heeft zich de afgelo-
pen zomer en het afgelopen najaar 
hard ingezet om te komen tot een logi-
sche wijziging van de gemeentegren-
zen en om de Bijvanck in zijn geheel 
tot de gemeente Huizen te gaan laten 
behoren. Met advertenties en met on-
ze website zijn de burgers geïnfor-
meerd over onze stellingname. Om 
een stabiele gemeente te blijven, moet 
Huizen doorgroeien naar 50.000 inwo-
ners. We hopen dat de vertegenwoor-
digers in Provinciale Staten op tijd 
wakker worden en voor de besluitvor-
ming onze belangen inzien. Men kan 
dit niet simpelweg af doen als grens-
schermutselingen, want het gaat wel 
om het voorzieningenniveau dat de 
gemeente Huizen voor haar inwoners 
wil handhaven. Als de meeste inwo-
ners van Bijvanck gebruik maken van 
de voorzieningen in Huizen, dan die-
nen daar ook de logische consequen-
ties uit getrokken te worden. 

 

Gevolgen van Verdonk en Wilders 
voor Huizen 
Wat we in een eerdere bijdrage 
(artikel, column) als vrees uitspraken, 
dat is inmiddels gebeurd. Na de af-
splitsing van Wilders van de VVD is 
die partij nogmaals gescheurd. Rita 
Verdonk bleek een splijtzwam. Niet 
iets om trots op te zijn in ons land, dat 
gekrakeel en de geringe bereidheid 
om met elkaar samen te werken en 
naar elkaar te luisteren. De kopstuk-
ken van de nieuwe politieke bewegin-
gen lijkt het voortdurend meer te gaan 
om het eigen persoonlijke profiel dan 
om de verantwoordelijkheid voor het 
landsbestuur. Het is duidelijk, de popu-
listen rukken op want in de peilingen 
scoren zij goed. Vanuit het CDA kijken 
wij zo nu en dan verbijsterd toe en we 
maken ons zorgen omtrent de regeer-

baarheid van 
ons land. Als 
allerlei personen 
elkaar voortdu-
rend uitsluiten 
wordt het bijzon-
der moeilijk coa-
lities te vormen.  

Wat zal er in Huizen gaan gebeuren in 
reflectie op deze ontwikkelingen? Sluit 
Marjan Rebel van Dorpsbelangen zich 
aan bij de PVV of bij de beweging van 
Rita Verdonk (waarvan ik de naam niet 
wil noemen, want ik ben er niet trots 
op)? Sluiten de Leefbaren van Nol van 
der Helm zich aan bij de populisten? 
Indien de SP in Huizen mee zou gaan 
doen en de PvdA zou daar de impact 
van ondervinden dan wordt ook het 
bestuur van onze gemeente een moei-
lijke zaak in een volgende gemeente-
raadsperiode.  

 

Streep door Zuiderzeelijn treft ook 
Gooi- en Vechtstreek 
Op 16 november 2007 is bij monde 
van minister Camiel Eurlings besloten 
een streep door de Zuiderzeelijn te 
zetten. Als alternatief biedt de minister 
een deel van het geld wat gereser-
veerd voor de Zuiderzeelijn was aan, 
in totaal twee miljard euro. Dit geld is 
bedoeld voor het verbeteren van de 
infrastructuur in het noorden. In het 
noorden van het land is met teleurstel-
ling gereageerd, maar ik meen dat ook 
onze regio teleurgesteld zou moeten 
zijn en dat het de regionale politici niet 
lauw zou moeten laten. Ik had, een 
beetje tegen beter weten in, de ijdele 
hoop dat dit kabinet het aan zou dur-
ven over de schaduw van de Betuwe-
lijn en de HSL-lijn (Schiphol-Parijs) 
met de vele vertragingen en bud-
getoverschrijdingen heen te springen. 
Premier Balkenende pleitte nog op het 
CDA Partijcongres van 10 november 
voor meer durf in Nederland en het 



aanpakken van grote projecten om de 
economie een stimulans te geven en 
de bereikbaarheid in Nederland te ver-
beteren. Een Zuiderzeelijn die met een 
zeer snelle spoorverbinding van Am-
sterdam en Schiphol naar Groningen 
zou gaan via de Flevopolder, zou ook 
de mogelijkheid creëren om onder het 
IJmeer door te gaan en dan tegelijk 
naast de snelle spoorbuis, ook tunnels 
aan te leggen voor het regionale 
spoor- en metronet en het autover-
keer. Dat zou pas wat zijn. Nu geeft 
minister Eurlings weliswaar een finan-
ciële injectie aan het noorden van ons 
land, maar het kernprobleem van hen 
èn van ons wordt niet opgelost. Nu 
moet alles nog over die kapotte brug 
bij Muiderberg. In Bussum en Hilver-
sum gaan de spoorbomen bijna niet 
meer open! Een historische misser!  
 

Een politieke partij is van de leden 
en voor het volk 
Er zijn veel mensen die beweren dat 
een politieke partij eigenlijk niet meer 
van deze tijd is. Zie de (landelijk) da-
lende ledenaantallen. In de eerste helft 
van 2007 verloor zelfs de SP leden. 
Het zou nu veel meer gaan om de 
man of de vrouw en de beweging die 
daar achter staat. Met deze stelling 
ben ik het in ieder geval niet eens. Een 
politieke partij moet een breed forum 
zijn voor politieke discussie. Hoe moet 
je anders kiezers mobiliseren, kandi-
daten rekruteren, politici ter verant-
woording roepen en programmatische 
alternatieven aanbieden? Aan een 
verenigingsstructuur kleven zeker ook 
nadelen, maar het is toch nog het al-
lerbeste alternatief. Partijen moeten 
zich wel voortdurend vernieuwen. De 
mogelijkheden van elektronische com-
municatie (email, websites, weblogs) 
moeten volop benut worden. De mo-
gelijkheden voor informatieverwerving 
over bestuur en politiek zijn al onge-
kend. Zo werken we met zijn allen aan 
de democratie.  

Zonder leden geen goed functioneren 
van de democratie. De “alternatieve 
partijen”  of bewegingen laten als 
sinds de erfenis van Fortuyn zien hoe 
het niet moet. Dat leidde er bij Wilders 
toe dat hij een Stichting oprichtte met 
een “partij”  waarvan hijzelf het enig lid 
is. Ik kan mij voorstellen dat hij de ru-
zies en de herrie in de LPF wil voorko-
men, maar dit kan natuurlijk ook niet. 
Ik vind dat er eisen gesteld moeten 
worden aan de subsidie voor politieke 
partijen. Als de SGP geen subsidie 
meer mag krijgen omdat zij vrouwen 
niet als volksvertegenwoordigers ac-
cepteren, of zoals in het verleden, 
vrouwen geen lid mochten worden, 
dan vind ik dat de PVV ook geen sub-
sidie zou mogen ontvangen, want 
niemand kan lid worden, niemand mag 
in de PVV Geert Wilders tegenspre-
ken. De verenigingseis en het (mede) 
afhankelijk stellen van de hoogte van 
de overheidssubsidie van het aantal 
partijleden bevordert dat partijen een 
zekere mate van transparantie en in-
terne democratie hebben, dat er inter-
ne verantwoordingsprocessen plaats-
vinden, terwijl er nog steeds voldoen-
de ruimte voor variatie tussen culturen, 
orièntaties, grondbeginselen en uit-
gangspunten van partijen blijft be-
staan. Door overheidssubsidie aan 
partijen te oormerken voor weten-
schappelijk onderzoek of jongerenor-
ganisaties kan de overheid sturend 
optreden.  
 

Bij het CDA denken we nog steeds 
zeer positief over een partij en een 
vereniging. Daar investeren we in Ka-
dervorming, een belangrijke ledenser-
vice binnen het CDA. Het is een goede 
zaak dat de laatste jaren ook uit Hui-
zen meerdere leden meegedaan heb-
ben aan de Kaderschool en aan ande-
re kader- en vormingsactiviteiten. Zo 
hoopt onze CDA gemeenteraadsfrac-
tie ook te kunnen profiteren van een 
debattraining.  

Partijen weerspiegelen tot op zekere 
hoogte de maatschappelijke verschei-
denheid. In elk politiek stelsel bestaat 
een veelheid aan wensen en belangen 
die vaak tegenstrijdig zijn of in elk ge-
val nooit allemaal tegelijk kunnen wor-
den bediend. Precies die taak van af-
weging van de vele belangen, eerst 
binnen partijen en daarna in het parle-
ment tussen partijen is de essentie 
van politieke besluitvorming. Dat werk 
is noodzakelijkerwijs ingewikkeld en in 
zo’n proces worden zeker zo nu en 
dan fouten gemaakt. Maar het is zeker 
noodzakelijk, omdat zelfs tussen partij-
en ook nog eens compromissen in 
coalities gesmeed moeten worden. 
Personen en ‘ one-issue’ -bewegingen 
zullen uiteindelijk in dat proces nooit 
een voldoende halen. De Partij voor 
de Dieren, helaas maar waar, nu een-
maal gekozen in ons parlement, zal 
ook over de vertegenwoordiging van 
Nederland in Uruzghan een standpunt 
moeten innemen. Maar hoe ze daartoe 
komen? Wat zijn hun uitgangspunten? 
 

Hoewel minder dan 1% van de Neder-
landers lid is van een politieke partij is 
de ambitie van ledenwerving niet be-
paald hopeloos. Het laatst gehouden 
onderzoek van 21minuten.nl laat zien 
dat veel Nederlanders niet afkerig 
staan tegenover een lidmaatschap van 
een politieke partij.. Op de vraag welke 
mogelijkheid men overweegt om - 
naast het stemmen - de politiek te be-
invloeden, scoorde het lid worden van 
een partij het hoogst onder de respon-
denten: 29 procent. 

Gezegende kerstdagen en een goe-
de start van 2008 

Ik wens onze leden en hun dierbaren 
goede, inspirerende en gezegende 
Feestdagen. Ik hoop u in grote getale 
op onze Nieuwjaarsreceptie te mogen 
ontmoeten. 
Wim Zwanenburg 
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Tijdens de algemene beschouwingen 
in juni hebben de raadsfracties het 
kader voor 2008 vastgesteld. Ook de 
CDA-fractie heeft aangegeven wat 
voor haar in 2008 belangrijk is. Het 
CDA is kritisch over nut en noodzaak 
van het regionaliseren van de brand-
weer. Er moet voor de locatie  
Naarderstraat 66 een concreet bouw-
plan komen. Samen met de PvdA-
fractie heeft het CDA daarover een 
motie ingediend (die echter met 14 
tegen 13 stemmen is verworpen). De 
fractie wil dat er met voorrang een 
rotonde bij de Aalberselaan (ter hoog-
te van de Goede Herderkerk) wordt 
aangelegd. Het CDA pleit ook voor de 
aanleg van kunstgrasvelden bij de SV 
Huizen en de HSV Zuidvogels.  Het 
CDA houdt een pleidooi voor structu-
reel overleg tussen het college (de 
burgemeester) en maatschappelijke 
organisaties (waaronder de kerken). 
Tenslotte verwacht het CDA voorstel-
len voor de besteding van de thema-
gelden. 

 

De algemene beschouwingen in juni 
hebben dus een echt kaderstellend 
karakter. Burgemeester en Wethou-
ders hebben vervolgens vier maanden 
de tijd om de begroting voor te berei-
den. Tijdens de begrotingsbehandeling 
kan de raad volstaan met een toetsing 
van de collegevoorstellen: zijn B&W bij 
het opstellen van de begroting binnen 
de gestelde kaders gebleven? De ge-
meenteraad heeft door deze werkwijze 
de begroting voor 2008 in één avond 
kunnen behandelen. 

 

De CDA fractie is teleurgesteld dat er 
in de programmabegroting niets te 
lezen is over het proces van de regio-
nalisatie van de brandweer. Naar aan-
leiding van deze opmerking bevestigt 
de burgemeester nogmaals dat de 
raad hierover het laatste woord heeft. 
De opdracht betreffende de kosten is 
hem duidelijk. Het doel moet zijn een-
zelfde kwaliteit van dienstverlening 
tegen lagere kosten of betere dienst-
verlening tegen gelijkblijvende kosten. 
De minister van Binnenlandse Zaken 
heeft overigens ingezet op doorzet-
tingsmacht. Het CDA heeft moeten 
constateren dat de uitwerking van de 
themagelden niet gereed is. Halverwe-
ge de raadsperiode 2006–2010 wordt 
het de hoogste tijd dat het college hier 
werk van gaat maken. Het college be-
reidt de plannen zorgvuldig voor en 
dat kost tijd. Uiterlijk bij de behande-
ling van de Begroting 2009 zal een 
uitgewerkt voorstel voor het besteden 
van de themagelden beschikbaar zijn. 
In de programmabegroting worden de 
toenaderingsgesprekken met maat-
schappelijke en religieuze groeperin-
gen, instellingen en organisaties niet 
genoemd, maar de burgemeester 
geeft aan dat hij het structureel over-
leg met maatschappelijke organisaties 
in gang heeft gezet. Er zal een confe-
rentie worden gehouden. 

 

De CDA fractie vindt de argumenten 
voor de verbouw van de gymzaal aan 
de Bovenlangewijnseweg opnieuw niet 
zwaarwegend. De honorering van de-
ze aanvraag vindt zij zonde van het 
geld (maar alle andere fracties zijn wél 
voor). Het voorstel voor de 
(gefaseerde) realisatie van de kunst-
grasvelden bij de twee voetbalvereni-
gingen ondersteunt de fractie van har-
te. Het CDA is ook tevreden over de 

aanleg van een rotonde ter hoogte van 
de Sijsjesberg en het aanleggen van 
verkeerslichten kruising Ceintuurbaan 
– Nieuw Bussumerweg.  

 

Het CDA stemt in met een gematigde 
stijging van de tarieven met 2,1% 
(inflatiecorrectie). De extra tariefsver-
hoging van 1,5% voor het rioolrecht 
vindt de fractie zeer verantwoord, gelet 
op de komende vervanging van de 
riolering op de Oostermeent. Het CDA 
stemt in met het verlagen van de afval-
stoffenheffing met 7,3% en gaat ak-
koord met het verhogen van de toe-
slag voor het begraven op buitenge-
wone uren van 25% tot 50%. Met te-
vredenheid neemt de CDA-fractie ken-
nis van de ontwikkeling van de ge-
meentelijke woonlasten in 2008 ten 
opzichte van 2007. Alle rekenvoor-
beelden geven aan dat de woonlasten 
in 2008 lager zullen uitkomen dan in 
2007. Deze uitkomst is geen doel op 
zich, maar het draagt wel bij aan dat 
wat de gemeente Huizen is en wil zijn: 
een prettig dorp om in te wonen en te 
werken, met een goed voorzieningen-
niveau en dat alles tegen redelijke 
lasten. 

 

De CDA fractie ziet in de programma-
begroting 2008 veel terug van het ver-
kiezingsprogramma 

“Alleen samen werkt”. Er is sprake van 
een sluitende begroting en de lees-
baarheid van de programmabegroting 
is opnieuw verbeterd. Complimenten 
voor het College! 

 

Kees de Kok 

Van de fractie 
Op 25 oktober heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2008, de meerjarenraming en de belastingnota be-
handeld. De behandeling is geheel anders verlopen dan in voorgaande jaren.  

“Met kunstgras scoor je echt niet 
meer .” Oppo Site 

“Rotondes;  een tour de force.”  
 Oppo Site 



Nelly Rebel-Kruijmer, 58 jaar echtge-
note van Jan Rebel en moeder van 
zes kinderen waarvan vier inmiddels 
getrouwd, één dochter op kamers 
woont en één zoon nog thuis 
woont.  Als verpleegkundige werk ik 
parttime als zorgconsulente en als 
particulier verpleegkundige verleen ik 
zorg in een één op één situatie. 

 

Nelly Rebel-Kruijmer, Lid van de com-
missie Algemeen Bestuur en Economi-
sche Zaken (ABEZ) en de commissie 
Welzijn. 

Vanuit de commissie  ABEZ spelen de 
regionalisatie van de brandweer en de 
Toekomstvisie momenteel een belang-
rijke rol. 

 

Brandweer, lokaal of regionaal? 
Wij volgen het proces van de regionali-
satie van de brandweer met een kriti-
sche blik vanwege de volgende pun-
ten: 

• 80% van de brandweerlieden be-
staat uit vrijwilligers; 

• Meer dan 90% van de werkzaam-
heden voor de brandweer is lokaal; 

• Een grotere afstand tussen het 
bestuur en de burgers en het be-
stuur en de vrijwilligers dreigt bij 
reorganisatie; 

• Grote financiële gevolgen vanwege 
reorganisatie en frictiekosten. 

 

Toekomstvisie 

Na een jarenlange procedure bevindt 
de besluitvorming rond de Toekomstvi-
sie zich nu in een afrondende fase . 
Tijdens de commissie van 22 novem-
ber werden amendementen van CDA, 
PvdA en Dorpsbelangen Huizen be-
sproken en de reactie van het College 
daarop. We hopen dat tijdens de 
raadsvergadering van 6 december jl. 

de Toekomstvisie definitief is vastge-
steld. 

Voor de CDA fractie is de Toekomstvi-
sie een houtskoolschets waarlangs 
nieuw te ontwikkelen beleid moet wor-
den naast gelegd en van waaruit 
nieuw beleid kan worden ontwikkeld.  

Problemen hebben we met het bou-
wen in het water. Wanneer we denken 
aan de kosten die hiervoor gemaakt 
moeten worden past dit niet in het Col-
lege programma. Op initiatief van 
CDA-fractie is een onderzoek hiernaar 
verworpen.  

 

Renovatie Holleblok 
Op 10 december was er een extra 
vergadering voor de commissie Wel-
zijn om te kijken hoe de begroting er 
na herberekening uitziet en wat daar-
voor gedaan wordt. Een eerdere toe-
zegging van € 4,2 miljoen blijkt door 
een fout van het verantwoordelijk on-
derzoeksbureau te weinig te zijn. Het 
nieuwe bedrag is €5,7 miljoen, een 
overschrijding van  €1,2 miljoen. Ho-
pelijk is op moment van publicatie van 
dit artikel gekomen tot een oplossing, 
zodat het Holleblok complex na reno-
vatie 25 jaar verder kan. 

 

HBEL-gemeente 
Belangrijk is ook de deelname van 
Laren aan de samenwerking tussen 
Huizen, Eemnes en Blaricum (HEB)op 
het gebied van sociale zaken. Na de 
toetreding van Laren  is hierdoor nu 
per 1 januari 2008 sprake van HBEL. 
De CDA- fractie is blij met deze sa-
menwerking die, door de schaalver-
groting, ook een financieel voordeel 
oplevert.  

 

Samenwerken  
Een andere waardevolle samenwer-
ken is die binnen de fractie. Dit ge-
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beurt altijd in een goede sfeer. Door 
middel van werkbezoeken en mensen 
die een bezoek brengen aan onze 
fractievergaderingen kunnen wij goed 
op de hoogte blijven van wat er speelt 
onder de burgers van Huizen. 

 

Website 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
allemaal speelt in de gemeenteraad? 
Bekijk dan ook de website van het 
CDA Huizen: www.cdahuizen.nl  

Nelly Rebel-Kruijmer stelt zich voor 

Wim Zwanenburg - Voorzitter 
wimzwanenburg@hotmail.com 
Tel. (035) 523 56 91 

Rein Jansen - Secretaris 
reinjansen@planet.nl 
Tel. (035) 524 44 37 

Bert Rebel - Fractievoorzitter 
bertrebel@cdahuizen.nl 
Tel. (035) 526 40 87 

Kees de Kok - Fractiesecretaris 
keesdekok@cdahuizen.nl 
Tel. 06 - 46 38 37 16 

Nelly Rebel - Vicefractievoorzitter 
nellyrebel@cdahuizen.nl 
Tel. (035) 525 66 49 

Jaap van As 
jaapvanas@cdahuizen.nl 
Tel. 06 - 23 473 819 

Clary Vos 
claryvos@cdahuizen.nl 
Tel. (035) 526 47 91 

CDAdressenlijst 
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Ik ben nu 1 ½ jaar wethouder in Hui-
zen en ik merk dat ik tot de bekende 
Huizers begin te horen. Ik word steeds 
vaker in het dorp aangesproken en ik 
hoor de laatste tijd ook vaak: “ik zag je 
weer in de krant”. En dat is inderdaad 
waar. Er gebeuren bijna wekelijks wel 
dingen waarmee mijn naam of zelfs 
mijn gezicht in de krant komt. Is het 
niet een 50 jarig huwelijk waar ik te 
gast mag zijn, dan gaat het wel over 
een WMO dossier of een gebeurtenis 
in de sport. Leuk natuurlijk voor mijn 
trouwe CDA achterban, die daarmee 
“hun” wethouder kan herkennen. Maar 
toch moeten we deze media aandacht 
relativeren. Echt belangrijke zaken 
vragen vaak om een lange voorberei-
dingstijd. Dat lijkt saai, dus daarmee 
haal je zeker de krant niet. Maar toch 
is dit wel 95% van het werk van een 
wethouder.  

 

Laat ik een tipje van de sluier oplichten 
in het dossier “toerisme”. In regionaal 
verband probeer ik als gedelegeerde 
economie en werk de toeristische ont-
wikkeling van onze regio als speerpunt 
voor economische groei op de kaart te 
zetten. We hebben in de regio Gooi en 
Vechtstreek op toeristisch gebied veel 
te bieden. Immers, we liggen als een 
groene oase tussen de opkomende 
verstedelijkte gebieden van  
Amsterdam, Almere en Amersfoort en 
die positie moeten we dan ook blijven 
bevechten! Daarnaast hebben we tal 
van historische bezienswaardigheden. 
Denk maar aan het Muiderslot,  
Naarden Vesting, Weesp en ook ons 
eigen historische vissersdorp. Dan zijn 
er nog de cultureel aantrekkelijke as-
pecten, zoals het Singer in Laren, 
Beeld en Geluid in Hilversum etc. en 
we hebben natuurlijk ook nog de mo-
gelijkheden voor funshoppen in Laren 

en de waterrecreatie in Wijdemeren 
(met name Loosdrecht) en op de rand-
meren. Doel van de negen regioge-
meenten is om de toeristische beste-
dingen in ons gebied fors te verhogen. 
Daarvoor hebben we gekozen voor 
twee strategieën: verbinden van al het 
moois wat we als regio te bieden heb-
ben én cross-sectoraal denken. Met 
dat laatste bedoel ik, dat we innovatie-
ve verbindingen moeten leggen tussen 
de sectoren waar onze regio sterk in 
is, te weten toerisme, zorg en media.        

 

Is ook in Huizen een forse stijging van 
de toeristische bestedingen denkbaar? 
Het antwoord is: ja, mits we stevig 
doorpakken om de gewenste ontwik-
kelingen in het nautisch havenkwartier 
te realiseren én we erin slagen om ook 

het bijzondere karakter van ons oude 
vissersdorp toeristisch beter te benut-
ten.  

Met behulp van het bureau “Leisure 
Result” zijn we momenteel bezig om 
samen met ondernemers in de toeris-
tisch-recreatieve sector de kansen die 
er voor Huizen liggen uit te werken in 
een concreet plan van aanpak.  

Het idee is om Huizen toeristisch te 
promoten als “Haven van het Gooi”. 
Dat betekent dus een nadrukkelijke 
keuze voor “de haven”, als toeristisch 
speerpunt, terwijl we tegelijkertijd slim 
gebruik maken van het imago van “het 

17de jaargang, nummer 4  Pagina 7 

Van de wethouder 
Gooi”.  

Om ervoor 
te zorgen 
dat mensen 
langer in 
Huizen wil-
len verblij-
ven (en dus 
ook meer in 
Huizen gaan besteden), zetten we niet 
alleen in op de ontwikkeling van het 
havengebied, maar ook op die van de 
oude vissersbuurt, die natuurlijk qua 
thema prima met de oude haven in 
verband te brengen is. Ook denken we 
na over een goede verbinding tussen 
beide gebieden. Dat zal waarschijnlijk 
geen “fysieke” verbinding worden. Im-
mers, het gaat om een afstand van 
meer dan 3 kilometer, die -zelfs als de 
Havenstraat prachtig is geworden- nog 
steeds te ver is voor wandelaars vanaf 
de haven. Om van de haven naar het 
oude dorp te komen en vice versa zul-
len we dus creatief moeten zijn. Fiet-
sen? Een tram? Alle opties zijn nog 
open in de werkgroep die zich de ko-
mende maanden hierover gaat buigen. 

 

Janny Bakker-Klein 

November 2007 

“Bekend, maakt niet altijd bemind.”
 Oppo Site 

Nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdag 11 januari wordt de CDA 
nieuwjaarsreceptie gehouden in het 
dienstencentrum aan de waterstraat 
2. Aanvang: 17.00 uur. 

 

CDA Regiobijeenkomst Gooi en 
Vechtstreek 

Op 26 januari wordt er vanaf 16.00 
uur een bijeenkomst gehouden in 
restaurant de Haven van Huizen. 
Gastspreker is Hans Hillen (lid eerste 
kamer namens het CDA) 



Make A Difference Day bij Visio 

Landelijk hebben niet minder dan 
43.000 vrijwilligers bijgedragen aan 
het succes van “Make A Difference 
Day”. Ook in Huizen hebben zij een 
aantal activiteiten mogelijk gemaakt. 
De bewoners van het Elizabeth Kalis-
huis genoten van de extra aandacht, 
die zij kregen tijdens een wandeling 
door het dorp met de CDA-raadsleden. 
De tocht was inspannend, zodat het 
na afloop goed uitrusten was op een 
bankje aan de Bovenweg. 

 

Zie ook: 

http://www.makeadifferenceday.nl 
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“MADD = MAD” 
 Oppo Site 


