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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van 2009 van de CDA-fractie in Huizen. Graag
houden wij u weer op de hoogte van de ontwikkelingen in de Huizer politiek. Wij blikken
terug op de raadsvergadering van donderdag 17 december 2009 en het werkbezoek aan
Stichting Servitas. Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u prettige
kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen!

Politieke beschouwingen
Raadvergadering 17 december 2009
Herinrichting Oude Raadhuisplein

De CDA-fractie is akkoord gegaan met de ontwerpschets voor de herinrichting van het
Oude Raadhuisplein. De voorgestelde inrichtingsvariant is sfeerverhogend en voldoende
toekomstigbestendig. Zo komen er meer grote bomen, er komt meer ruimte voor
terrasjes en een fontein die op zaterdag de markt niet hindert. De definitieve uitwerking
dient plaats te vinden in nauwe samenwerking met alle betrokken gebruikers, zoals
Winkeliersvereniging Hart van Huizen, de Marktcommissie en de Stichting Marketing
Huizen. Jaap Van As pleitte namens de CDA-fractie voor extra ruimte voor (bewaakte)
fietsenstalling. Dit zou kunnen door een aantal parkeerplaatsen voor auto’s op te offeren
ten behoeve van fietsenstallingsruimte. Mogelijkheden hiervoor zijn wij op de
parkeerplaats op de Naarderstraat bij het Wapen van Huizen, of (zoals GroenLinks
voorstelde) op de Kerkstraat, ter hoogte van de Schoenenreus.
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl

Werkbezoeken/activiteiten
CDA-fractie brengt bezoek aan ‘jarig’ Servitas
Het bestuur van de Stichting Servitas bood de CDA-fractie een warme ontvangst op
maandag 16 november 2009. De stichting viert dit jaar haar 25-jarig bestaan en dat was
voor de CDA-fractie aanleiding om een bezoek te brengen en waardering uit te spreken
voor haar waardevolle bijdrage aan de Huizer samenleving. De vrijwilligersorganisatie
heeft als doelstelling ouderen en invaliden te helpen: Servitas betekent dienstbaarheid.
Servitas organiseert vervoer voor ouderen en invaliden en houdt wekelijks een
soosmiddag in de Thomaskerk. Daarnaast heeft de stichting ook beschikking over een
rolstoelvriendelijke bungalow in Voorthuizen. Er ontbreken nog wel wat wegwijsbordjes
richting het moeilijk vindbare pand aan de Poolvos. Een toezegging hiervoor was reeds
vorig jaar gedaan door de gemeente, maar de bordjes hangen er nog steeds niet. Voor
het overige is voorzitter Kees van Velzen prima te spreken over de samenwerking met
de gemeente: “Uitstekend, gewoon perfect!”
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Opgeven voor deze nieuwsbrief kan via: http://www.cdahuizen.nl/pages/fractie/
nieuwsbrief/opgeven-nieuwsbrief.php

