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Van de redactie

Op de grens van 2010 en 2011 — allereerst veel Heil en Zegen toegewenst voor het nieuwe jaar — vindt u in de
brievenbus de laatste CDAccenten van een roerig politiek jaar. Onze voorzitter gaat in zijn artikel uitgebreid in op die
politieke gebeurtenissen. De Gemeenteraadsverkiezingen komen aan bod, de voor het CDA ronduit teleurstellend
verlopen Tweede Kamerverkiezingen, evenals de spannende kabinetsformatie die daarop volgde.
Ook komend jaar staan er weer verkiezingen op het programma, namelijk voor Provinciale Staten. De provincies zijn
een vaak vergeten en soms verguisde politieke en bestuurlijke laag. Maar ze zijn toch belangrijk, op zijn minst omdat
de Statenleden de leden van de Eerste Kamer kiezen. En de Senaat is weer belangrijk voor het passeren van
nieuwe wet- en regelgeving, zo bleek medio december maar weer.
Voor mij is dit de laatste CDAccenten. De verplichtingen van mijn kerkelijke ambt in de Kruiskerk vragen meer van
mijn tijd en capaciteit, waardoor ik keuzes moest maken. Dat is jammer, want het werk in de
redactie is erg boeiend: alle onderwerpen uit lokale én landelijke politiek passeren immers
de revue. De volgende uitgave hopen we nog vóór de Provinciale Statenverkiezingen op de
mat te hebben, maar dan onder leiding van een nieuwe hoofdredacteur
Namens de redactie,
Christiaan W. Lustig
christiaanlustig@cdahuizen.nl

Van de voorzitter
Het jaar 2010 zit er op het moment van schrijven bijna op. Het is wel een ander
politiek jaar geworden dan wij ons hadden voorgesteld. In het CDA hebben wij
verschillende teleurstellingen moeten wegslikken. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen viel het kabinet Balkende-Bos en daarvoor betaalde het
CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen een hoge prijs. In Huizen wisten we
ons goed te handhaven, maar bij de verdeling van restzetels schoten we er
toch, door de lijstverbinding, ongelukkig een zetel bij in. De enorme nederlaag
voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen later in het jaar, leidde na een
moeizame formatie toch nog tot een Regeer- en Gedoogakkoord tussen VVD,
CDA en PVV. Velen in onze partij hebben daar gemengde gevoelens over.
Ondanks de verdeeldheid van opinies onder de achterban bleek tijdens het
partijcongres in Arnhem de onderlinge betrokkenheid hoog. Voor mij was dat
hét politieke hoogtepunt, hét politiek moment van het jaar. Nu breekt echter
weer een tijd aan van vooruitkijken. In de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen, waaronder die bij de buren in Bussum, Naarden, Muiden en Weesp,
evenals elders in het land, behaalde het CDA weer bemoedigende resultaten,
viel het al ingecalculeerde verlies relatief mee of behaalde het CDA zelfs winst.
Op het partijcongres in november, in Utrecht, werd het rapport-Frissen
besproken waarin de verkiezingsnederlaag werd geanalyseerd. Met de aanbevelingen van het rapport gaat het CDA, van hoog tot laag, ook in gemeentelijke
afdelingen, aan de slag. Eén van de aanbevelingen is dat we met elkaar het
debat moeten aangaan, van onderop.
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Van de voorzitter
Daar moeten we dus ook komend jaar
in het CDA Huizen vorm aan geven.
Juist door het debat in de jaren negentig, met een stevige inbreng van rapporten uit het Wetenschappelijk Instituut, wist het CDA begin jaren 2000 de
toon te zetten, en kwamen we terug.
Daarbij zullen we ook vernieuwend
inhoud moeten geven aan de „C‟ van
het CDA, waarmee het gedachtegoed
van het CDA voor de samenleving
weer meer herkenbaar en appellerend
wordt. Laten zien dat we vanuit onze
diepste overtuigingen handelen en
politiek bedrijven.
Ik ben in dat opzicht ook blij dat het
landelijke partijbestuur heeft vastgehouden aan een dubbele kandidatuur
voor het voorzitterschap van onze partij. Daarmee is de kandidatuur van de
prominenten Wim Deetman en Ferdinand Grapperhaus van de baan. De
democratische inbreng en betrokkenheid van onze leden zijn ons grootste
kapitaal. Dat hebben we ook tijdens
het Partijcongres in oktober in Arnhem
kunnen zien. Dat nu enkele kandidaten alleen maar kandidaat willen zijn
indien zij met een enkelvoudige kandidatuur naar voren worden geschoven,
lijkt mij niet stroken met de aanbevelingen van de commissie-Frissen. Kandidaten moeten de boer op en steun
verwerven. De verliezer uit de stemronde moet niet als een „loser’ worden
beschouwd. Wellicht hoort het nog niet
tot onze cultuur, maar we behoren
trots te zijn als we een vertegenwoordigende functie mogen bekleden,
maar daarvoor moeten we wel steun
en draagvlak willen verwerven: trots
op „running for office‟ zeggen de
Amerikanen dan.
De selectie voor het voorzitterschap
van onze partij is iets anders dan een
selectieprocedure voor een positie in
het bedrijfsleven. Dat dan enkele op
zich capabele kandidaten zullen afvallen moeten we op de koop toenemen.
Met de inzet van media, internet enzovoort, moet het toch mogelijk zijn dat
kandidaten zich voor de gehele partij
goed kunnen positioneren en dat de
leden een duidelijke indruk kunnen
krijgen, zodat de voorzitter niet alleen
op basis van zijn of haar blauwe ogen
verkozen zal worden?
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Overigens, eerder nam Henk Bleker al
op een zeer goede wijze het (interim)
voorzitterschap van het CDA waar; na
zijn aantreden als staatssecretaris
doet Liesbeth Spies het op een
prettige, en uitstekende wijze.

Provinciale
Statenverkiezingen
Het CDA Huizen zette zich met succes
in, op de provinciale ledenvergadering
van het CDA Noord-Holland, bij de
amendering van het verkiezingsprogramma voor de komende Provinciale
Statenverkiezingen (maart 2011).
Daarbij werd de rol van de provincie
als inrichter en belangenbehartiger
van de verkeersinfrastructuur in de
Gooi- en Vechtstreek beter over het
voetlicht gebracht. De verkeersdrukte
en congestie (files) behoren toch wel
tot onze grootste problemen. We zullen ons bij de verkiezingen moeten
inzetten om een goed resultaat te behalen, mede omdat de Eerste Kamer
door de Provinciale Statenleden wordt
gekozen. Kijk op www.cdanh.nl voor
nieuws over die verkiezingen, het verkiezingsprogramma en de kandidaten.

Veiligheid en betrokkenheid
Ik heb met enige zorg kennisgenomen
van recente berichtgeving in de Gooien Eemlander dat uit een onderzoek
bleek dat Huizers zich onveiliger zouden voelen in het eigen winkelcentrum. Onveiliger dan de gemiddelde
Nederlander elders. Ook de saamhorigheid liet nogal te wensen over: mensen in de wijken zouden elkaar nauwelijks kennen. Daarbij speelt een rol dat
Huizen vooral een plaats is om te wonen en te recreëren, minder om te
werken. Zoals ook (interim) burgemeester Hertog al zei, het is moeilijk
aan te geven waar dat aan ligt. In Huizen kun je aan veel dingen meedoen,
er is een actief verenigingsleven. De
gemeente beschikt ook over een groot
aantal goede voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan (het straks vernieuwde)
zwembad Sijsjesberg en andere sportvoorzieningen. Laten we ook binnen
het CDA Huizen nadenken hoe we de
gevoelens van tevredenheid kunnen

versterken en die van onveiligheid
kunnen wegnemen. De kiezers
kúnnen terugkeren (naar het CDA),
maar die stemmen moeten wel worden
verdiend, en daarom moeten we zeker
luisteren naar wat er onder de mensen
leeft, welk onbehagen er is.
Dat in de gemeente Huizen zeker ook
leuke dingen gebeuren, blijkt ook wel
uit de Winterboulevard, de gedeeltelijk
overdekte ijsbaan in het centrum, een
sfeervolle kerstmarkt en tal van winterse activiteiten. In Huizen is beslist veel
te doen, en zo kun je je bijvoorbeeld
ook inzetten als vrijwilliger: de Vrijwilligerscentrale heeft nog 200 uiteenlopende vacatures open staan, dus er
valt nog wel wat te doen.
We willen het komend jaar de onderlinge betrokkenheid van de leden van
het CDA Huizen vergroten. We bedanken ieder voor zijn ingezet in het afgelopen jaar. Ik hoop velen te ontmoeten
tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst
op 7 januari. Ook zullen we het komend jaar de nieuwe leden actiever
benaderen en een speciale activiteit
voor de (nieuwe) leden uit 2008, ‟09
en ‟10 organiseren. Houdt er dus rekening mee dat u benaderd wordt. We
mogen ons verheugen op een aantal
nieuwe leden, ook tijdens de formatie
en na het congres in Arnhem.
Ik wens u allen een politiek actief en
succesvol 2011.

Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA Huizen
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Van de fractie
De Bedrijven Investeringszone
In de raadsvergadering van 16 december is het voorstel van Winkeliersvereniging ‟t Hart van Huizen
behandeld om voor het hoofdwinkelcentrum een bedrijveninvesteringzone (BIZ) in te stellen.
De wet op de BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers in het oude
dorp om gezamenlijk te investeren
in de kwaliteit van het hoofdwinkelcentrum, waarbij alle ondernemers
meebetalen.
Winkeliersvereniging ‟t Hart van
Huizen organiseert jaarlijks tal van
activiteiten om het winkelcentrum
aantrekkelijk te maken en te houden
voor het winkelend publiek.
Het bekendste voorbeeld is het ophangen van de feestverlichting in de
wintermaanden. Niet elke onderneming in het centrum is echter lid van
„t Hart van Huizen waardoor de activiteiten van de winkeliersvereniging
door ongeveer zestig procent van
de ondernemers wordt betaald. Het
instellen van een BIZ maakt een
einde aan deze situatie doordat alle
ondernemers verplicht worden om
bij te dragen aan de winkeliersvereniging.
Het instellen van een BIZ wordt mogelijk gemaakt door de experimenten wet BIZ. In deze wet zijn de
voorwaarden vastgelegd voor het
instellen en onderhouden van een
BIZ. Deze experimentenwet wordt
in 2015 geëvalueerd waarna besloten wordt of de wet aan een behoefte voldoet. De BIZ wordt in het buitenland (VS, UK, Duitsland) al succesvol toegepast onder de naam
Business Improvement Districts
(BID).
Huizen kent naast „t Hart van Huizen nog twee winkeliersverenigingen. “het Holleblok” en “de Oostermeent.” Voor die beide winkeliersverenigingen geldt wel dat alle winkeliers bijdragen aan de verenging.
Dit is geregeld via de vereniging
van eigenaren die een bijdrage verplicht voor de winkeliersvereniging.
Een bedrijfsinvesteringszone wordt
niet alleen ingesteld door een
positief besluit van de gemeente20ste jaargang, nummer 4

raad. Na het fiat van de gemeenteraad
moet een draagvlak onderzoek worden
uitgevoerd waaruit moet blijken dat
minstens 66 procent van de ondernemers
voor het instellen een bedrijfsinvesteringzone is.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, is de BIZ een feit. De gemeente
zorgt vervolgens voor de inning van de
heffing en keert dit als subsidie uit aan de
winkeliersvereniging. Deze zorgt voor de
uitvoering van de afgesproken activiteiten
en voor een jaarlijkse verantwoording
hierover aan alle ondernemers en de
gemeente. De heffing is voor alle winkeliers gelijk en bedraagt afhankelijk van de
winst en type bedrijf € 1,14 tot € 2,20. per
dag. Dit is het zelfde bedrag wat nu al
betaald wordt door de winkeliers in het
oude dorp aan „t Hart van Huizen.
De CDA-fractie steunt het initiatief van
winkeliersvereniging ‟t Hart van Huizen
omdat wij van mening zijn dat investeringen die een winkelgebied aantrekkelijk
maken gesteund en betaald dienen te
worden door alle in het gebied aanwezige
ondernemers.
De BIZ krijgt ook kritiek. Bij zowel de
commissie als de raadsbehandeling
bleek dat er veel vragen waren over de
grondslag van de heffing. “Waarom moet
iedere ondernemer evenveel betalen?”
en “Is het niet beter om na rato van winst
of aantal m2 bij te dragen aan het ondernemersfonds?”.
Bij de behandeling in de raadsvergade-

ring van 16 december bleek dat
het voorstel om een BIZ in te stellen voor het hoofdwinkelcentrum
op een gelijk aantal stemmen zou
kunnen rekenen. Mede hierom is
besloten de stemming uit te stellen en nader onderzoek te doen
naar het draagvlak bij ondernemers om een andere grondslag te
gebruiken voor de heffing. Een
andere grondslag komt tegemoet
aan de kritiek die naar voren is
gebracht bij de raads- en commissiebehandeling waardoor op een
groter draagvlak gerekend kan
worden in de gemeenteraad als
de grondslag gedifferentieerd kan
worden.
Onze wethouder, Janny Bakker,
gaat het onderzoek verrichten en
we kijken uit naar de resultaten
om de BIZ zo snel als mogelijk
weer in de gemeenteraad te behandelen. De inzet van de CDAfractie blijft om een BIZ vast te
stellen voor het hoofdwinkelcentrum.
Rutger Rebel
Rutgerrebel@hetnet.nl
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Van de Wethouder
Ambitie
In de afgelopen maanden zijn in ons land
op initiatief van het „Actieprogramma
Lokaal Bestuur‟ diverse bijeenkomsten
geweest voor beginnend wethouders. De
bedoeling van die bijeenkomsten was om
beginnend wethouders wat tips te geven
en om ervaringen uit te wisselen. Daarbij
kon dus ook de ervaring van meer door
de wol geverfde wethouders goed
gebruikt worden, en tot die laatste
categorie mag ik mij inmiddels rekenen.
Als bestuurslid van de wethoudersvereniging was ik op 2 december te gast bij een
bijeenkomst in Harderwijk, waar dus zowel beginnende als ervaren wethouders
met elkaar in gesprek waren. Wat voor
tips geef je dan aan kersverse collega‟s?
Ik had er wel een paar, want ook ik ben,
door schade en schande, wijzer geworden. De belangrijkste tip vind ik persoonlijk toch, dat je van tevoren nadenkt over
wat je drie voornaamste ambities zijn,
zaken die je dus aan het eind van de vier
jaar gerealiseerd wilt hebben. Vaak staan
die in het verkiezingsprogramma van de
partij waardoor je bent afgevaardigd.
Maar als het goed is, houden zij ook verband met persoonlijke ambities. Als je die
voor ogen houdt, is het niet zo erg om je
agenda te laten vollopen met allerlei
afspraken die vooral over de waan van de
dag gaan. Je houdt dan voor jezelf de
prioriteiten goed in de gaten en daar
draait het toch goeddeels om.
Nu bent u vast benieuwd naar wat mijn
ambities voor de komende jaren zijn. Dat
zijn er heel wat, maar er vallen er ook wel
een paar af. Op de realisatie van sommige ambities van onze partij kan ik bijvoorbeeld weinig invloed uitoefenen, omdat
die te ver van mijn portefeuille staan. Zo
zou ik heel graag deze periode nog de
eerste paal geslagen zien worden in het
gat aan de Keucheniusstraat, maar daar
ga ik nu eenmaal niet of nauwelijks over.
Datzelfde geldt voor de inrichting van het
Lucentterrein en de Havenstraat en voor
het aan het werk helpen van mensen die
nu nog afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Gelukkig heb ik collega‟s die
wat deze onderwerpen betreft ook ambitieus zijn, en kan ik in collegiaal verband
wel meewerken aan een voortvarende
besluitvorming.
Wat zijn voor mij persoonlijk nu de drie
belangrijkste doelen? Voor een belangrijk
deel houden die verband met de uitvoering van de Wet maatschappelijke onder20ste jaargang, nummer 4

steuning (wmo). We zullen het de komende jaren met beduidend minder
geld moeten doen, terwijl de vergrijzing,
en daarmee ook de behoefte aan ondersteuning, toeneemt. We kunnen niet
doorgaan op de weg van de verzorgingsstaat zoals die nu is, het moet
écht anders. En als iets anders moet,
dan levert dat altijd weerstand op. Veranderen vraagt om visie én om doorzettingsvermogen. Ik mag me gelukkig
prijzen met een ambtelijk apparaat
waarmee ik de afgelopen jaren een
gedeelde visie heb kunnen ontwikkelen. Er is ook voldoende doorzettingsvermogen om een lastige ombuiging tot
stand te brengen. En de contacten met
het maatschappelijk middenveld, dat
voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wmo,
zijn gelukkig goed. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we in Huizen de wmo
zó kunnen organiseren dat de ondersteuning die mensen nodig hebben ook
op de langere termijn gegarandeerd
blijft.
Mensen kunnen veel meer op eigen
kracht dan wij als overheid, en soms
ook als hulpverleners, denken. Als we
die eigen kracht, evenals maatschappelijke verbanden, weten aan te boren,
blijft voldoende ondersteuning mogelijk
voor de mensen die zelfstandig niet tot
oplossingen komen. Maar als we weer
meer verantwoordelijkheid aan de mensen terug willen geven, dan moeten we
ook accepteren dat zij zelf bepalen hoe
ze die verantwoordelijkheid willen invullen. Dat is de andere kant van de medaille: ruimte geven voor eigen keuzes
van mensen, niet strikt vast willen houden aan eigen regels en protocollen.
Ook op het gebied van sport heb ik een
ambitie. Dat is dat Huizen ook voor de
langere termijn voldoende sportvoorzieningen heeft. Sport is niet alleen gezond, maar het is ook een belangrijk
bindmiddel in onze samenleving. Ik
werk er dan ook hard aan om, mits de
financiële middelen het toelaten, een
extra sporthal in Huizen te realiseren.
Maar ook de buitensport moet over
voldoende ruimte beschikken om te
trainen en te spelen. Als het lukt om dit
te realiseren, dan kunnen de Huizer
sportverenigingen weer heel wat jaren
vooruit.

ting Huizen (SMH), weer even goed
nadenken over de koers voor de marketing en promotie van onze gemeente. Maar ik ben er zeker van dat we
daarin zullen slagen, al was het alleen
al omdat het zo belangrijk is om Huizen (nog) beter op de kaart te krijgen.
Dat is nodig voor onze economie en
voor een goed vestigingsklimaat voor
bedrijven, maar ook voor de sociale
cohesie in onze gemeente. Op dit moment hebben wij voor een gemeente
van onze omvang en met onze mogelijkheden echt veel te weinig banen in
de toeristisch-recreatieve sector. Dat
kan anders en daar wil ik mij ook voor
inspannen.
Dit zijn dus mijn drie belangrijkste persoonlijke ambities voor de komende
jaren, waar ik actief sturing aan geef.
Zijn er dan geen ambities op mijn andere beleidsterreinen, zoals gezondheidszorg, dierenwelzijn, financiën en
grondbeleid? Natuurlijk wel. Op al die
terreinen lopen tal van dossiers, waar
ik me mee bezig houd en waar ik soms
ook kleine successen boek. Dat geeft
ook steeds weer de kick om door te
gaan. Maar de kunst is toch om te
focussen. Als ik na vier jaar terugkijk
op de realisatie van bovengenoemde
drie ambities, dan ben ik een tevreden
mens.

Ik wens u allemaal goede kerstdagen en een gelukkig, gezond én
ambitieus 2011 toe.

Janny Bakker-Klein

Een derde ambitie betreft mijn portefeuille toerisme en recreatie. Het is, na
het wegvallen van de Stichting MarkePagina 5
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CDAdressen
Drs. W.C. (Wim) Zwanenburg

Voorzitter

wimzwanenburg@hotmail.com

tel: (035) 5235691

Mevr. A (Alexandra) vd Koppel Secretaris

Huizen

a_vandekoppel@yahoo.com

tel: 06-21435706

Dhr. G. (Bert) Rebel

Fractievoorzitter

bertrebel@cdahuizen.nl

tel: (035) 5264087

Dhr. R (Rutger) Rebel

Vice-fractievoorzitter

Rutgerrebel@hetnet.nl
Dhr. J. (Jaap) Van As

tel: 06-50495390
Fractielid

jaapvanas@cdahuizen.nl

tel: 06-24988052

Dhr. C.G. (Kees) de Kok

Fractielid

keesdekok@cdahuizen.nl

tel: 06 27852863

Mr.Drs.J. (Janny) Bakker-Klein Wethouder
Janny.bakker@ziggo.nl
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Provinciale Statenverkiezingen 2011
Op 2 maart 2011 zijn er Provinciale
Statenverkiezingen. Die zijn van
groot belang, want de Provinciale
Statenleden kiezen immers ook de
leden van de Eerste Kamer. Indirect zijn het dus ook Eerste Kamerverkiezingen.
De provincie is niet de meest zichtbare bestuurslaag in Nederland.
Dat roept vaak het misverstand op
dat Nederland het provinciaal bestuur niet nodig heeft. De noodzaak voor ons land om forse bezuinigen door te voeren, heeft ambtelijke studiegroepen, de belangenvereniging van gemeenten en verschillende politieke partijen al doen
pleiten voor afschaffing van het
provinciaal bestuur. Ten onrechte
wordt ervan uitgegaan dat dit veel
geld zal opleveren.
Het CDA is overtuigd van het nut
en de noodzaak van provincies. De
provincie beschermt belangrijke
natuurgebieden, bepaalt de hoeveelheid nieuwe woningen en bedrijventerreinen, ziet toe op infrastructurele knelpunten in de regio
en bewaakt de kwaliteit van het
openbaar vervoer. Daarnaast is de
provincie de onmisbare schakel
tussen gemeenten enerzijds en de
rijksoverheid en de Europese Unie

anderzijds.
Ondanks die onmisbaarheid is er nog veel
ruimte voor verbetering. Het CDA vindt dat
provincies zich scherper moeten richten
op hun wettelijke taken en op hun kerntaken. Bovendien moeten ook provincies
bijdragen aan het weer gezond maken
van het huishoudboekje van de Nederlandse Staat. Als de provincie NoordHolland zich meer gaat richten op haar
kerntaken, kunnen die taken beter, doelmatiger en doelgerichter uitgevoerd worden en dat zal ook gevolgen hebben voor
het ambtenarenapparaat van de provincie
zelf. Volgens het CDA behoren ruimtelijke
ordening, infrastructuur, natuur, water,
regionale economische ontwikkeling, cultuurhistorie en erfgoed tot de kerntaken
van de provincie. De Statenfractie van het
CDA gaat zich de komende vier jaar hard
maken voor een provincie die zich scherp
focust op dit takenpakket.
Ook in de komende jaren gaat het CDA
onder leiding van lijsttrekker Jaap Bond —
hij is nu al gedeputeerde, dagelijks bestuurslid van de provincie — vol aan de
bak voor Noord-Holland. Door de economie te versterken en de bereikbaarheid te
vergroten. Door in te zetten opleefbaarheid, overal in de provincie. Door woningen te bouwen in de steden, en tegelijkertijd de leefbaarheid in gebieden met bevolkingskrimp te garanderen. Door aandacht

voor de problemen van bedrijfsterreinen en -locaties. Door zich te bekommeren om mens, dier en milieu.
Door te zorgen voor slagvaardig
bestuur en solide financiën, en zo
vertrouwen van burgers te (her)
winnen. Voor de Noord-Hollanders
van nu, en de generaties van morgen.
Zo zal het CDA in de Provinciale
Staten van Noord-Holland ook meer
aandacht gaan besteden aan de
verkeersproblematiek van de Gooien Vechtstreek, ook rond Huizen.
Het CDA in Noord-Holland zal zich
inspannen om, in samenwerking met
de Rijksoverheid, de gemeenten en
de provincies Flevoland en Utrecht,
de bereikbaarheid van Amsterdam,
Hilversum en Amersfoort voor inwoners van het Gooi te verbeteren.
Vanuit Huizen hopen wij dat de provincie zich zal inspannen voor een
vrijliggende HOV-busbaan
(hoogwaardig openbaar vervoer) op
de A27 tussen Huizen en Hilversum.
Kijk voor meer informatie over het
verkiezingsprogramma en over de
activiteiten van de Provinciale Statenfractie op www.cdanh.nl en op
www.noord-holland.nl.

Rein Jansen, bedankt!
Wij bedanken Rein Jansen, die dit
najaar alsnog is teruggetreden als
bestuurslid. Na het overlijden van zijn
broer heeft Rein gemeend andere
prioriteiten te moeten stellen, mede
omdat hij enkele familietaken zou
overnemen en daar tijd voor moest
vrijmaken. Het CDA Huizen is Rein
Jansen veel dank verschuldigd voor
zijn vele bijdragen in de afgelopen
jaren. De afgelopen vier jaar was hij
secretaris van onze afdeling — dat is
niet de minste klus, want het levert
altijd een enorme hoeveelheid werk
op. Rein was ook geruime tijd hoofdredacteur van dit blad én hij was de
volle acht jaar betrokken bij
CDAccenten. Zo heeft hij velen gaten
gevuld, sommige nummers zelfs
geheel voor zijn rekening genomen
voor wat de eindredactie, opmaak en
distributie betreft. Ook heeft hij de
afgelopen jaren functioneringsgesprekken gevoerd met de gemeente-
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raadsfractieleden. In 2009 was hij in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lid van de selectiecommissie. Zo was
hij vaak faciliterend bezig en vertegenwoordigde hij het CDA Huizen ook op
verschillende Noord-Hollandse provinciale
ledenvergaderingen en partijcongressen.
Rein heeft ook verschillende bestuurlijke
functies vervuld buiten het CDA, zoals
onder meer bij hockey- en golfclub ‟t
Spandersbosch, en ook Janny mocht als
wethouder een aantal keren een beroep
op hem doen om in bestuurlijke zaken in
de Huizer samenleving te bemiddelen.
Rein werd in 2002 lid van het CDA, omdat
hij zich sterk door de uitgangspunten voelde aangesproken en hij was uitgekeken
op de technocratische politiek van de jaren ‟90 onder de kabinetten-Kok. Hij voelde zich aangesproken door Jan-Peter
Balkenende die een beroep deed op een
terugkeer van normen en fatsoen in de
samenleving. Rein zette zich steeds be-

langeloos in voor het CDA Huizen,
want politieke ambities koesterde hij
niet.
In het laatste jaar van zijn bestuurslidmaatschap keek hij met minder vreugde naar de politieke ontwikkelingen. De
gang van zaken rond de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen bij het CDA in Huizen, vond hij, niet
zoals het hoorde. Die kritiek heeft het
bestuur zich aangetrokken en uitgebreid geëvalueerd. Ondanks enkele
verschillen van inzicht tijdens de verkiezingsperiode is Rein trouw aangebleven als secretaris en is hij zich blijven
inzetten voor het CDA Huizen in het
afgelopen jaar.
Rein, daarvoor onze grote dank!
Wim Zwanenburg
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Huisje, droompje, … feestje?!
Begin december had ik samen met een aantal collega-raadsleden een kennismaking met de Alliantie. De woningcorporatie bezit het grootste deel van de huurwoningen in Huizen en is daarom voor onze gemeente een belangrijke speler op de woningmarkt. Vorig jaar hadden we als CDA-fractie al eens een werkbezoek gebracht aan de Alliantie, dus in
die zin heb ik deze avond niet heel veel nieuws gehoord. Wel was het leuk om kennis te maken met de nieuwe directeur van de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Joan van der Burgt. Zij vertelde dat de Alliantie zich flink inspant om voor
allerlei doelgroepen in Huizen passende woonruimte te vinden. Wat betreft nieuwbouwprojecten is de Alliantie goed
bezig voor doelgroepen. Zo zijn op de De Ruyterstraat 24 wooneenheden gerealiseerd voor demente(rende) ouderen
met daarboven gelegen vier zelfstandige huurappartementen, waar de eventuele partner van de dementerende persoon kan wonen. Ook de Mozartgroep aan de Naardingerland is een prachtig initiatief, waar zestien verstandelijk beperkten zelfstandig kunnen wonen. Ook op de IJsbaankade zijn 24 jongeren aan een woning geholpen dankzij de Alliantie.
Enige reden tot tevredenheid was er dus wel, maar toch heb ik tijdens de kennismakingsavond niet alleen maar braaf
zitten knikken. Opnieuw riep ik de mensen van de Alliantie op om toch vooral creatief te zijn met de bestaande woningvoorraad. Een studentenhuisconstructie, waarbij drie of vier jongeren in één eengezinswoning wonen, vindt de
Alliantie echter geen goed idee. De Huizer jeugd zou hier geen behoefte aan hebben, zo meent de Alliantie te weten.
Uit eigen ervaring kan ik echter vertellen dat ik dolblij was toen ik eindelijk op mijzelf kon gaan wonen in Huizen. Na
jarenlang via Woningnet tevergeefs te hebben gereageerd op allerlei woningen, bood een particulier mij uitkomst. Ik
kwam te wonen in een huis middenin het Oude Dorp met een eigen kamer, maar wel een gedeelde keuken, badkamer
en toilet. Toen ik afgelopen zomer deze woning verliet, werd ik uit diverse hoeken benaderd door mensen die lieten
weten veel interesse te hebben. Dus volgens mij is er wel degelijk „een markt‟ voor, zo hield ik de aanwezigen voor.
Oproep!
Om te voorkomen dat het een welles-nietes discussie wordt tussen de Alliantie en ondergetekende, heb ik het idee
opgevat om eerst zelf eens de proef op de som te nemen. Iedere jongere in Huizen die op zoek is naar woonruimte en
bereid is om met meerdere personen één huis te delen, meld je dan aan via de mail bij mij: jaapvanas@cdahuizen.nl.
Ook andere suggesties met betrekking tot huisvesting zijn welkom via dit adres! Als er na twee maanden genoeg serieuze reacties zijn binnen gekomen, zal ik deze aan de Alliantie voorleggen en hen vragen om hier serieus mee aan de
slag te gaan. Blijkt er echter onder Huizer jongeren geen enkele behoefte te zijn om zelfstandig te wonen in een studentenhuis-constructie, dan zal ik de Alliantie voorlopig niet meer lastigvallen met mijn wilde ideeën. Het woord is aan
jullie!

Jaap Van As
jaapvanas@cdahuizen.nl

