
Het CDA heeft in Huizen een vitale 
afdeling, waaraan veel leden met 
enthousiasme en betrokkenheid 
een bijdrage leveren. De opkomst 
op vergaderingen is over het alge-
meen hoog. Hoewel er ook onder-
ling wel eens spannende momenten 
zijn, wordt er in ledenvergaderin-
gen, bestuursvergaderingen en 
fractievergaderingen vaak met veel 
overtuiging en in een vriendschap-
pelijke sfeer, gediscussieerd over 
een veelheid van onderwerpen die 
een politieke partij zowel op maat-
schappelijk, sociaal als technisch 
terrein aangaan. Politiek kan ook 
zeker leuk zijn.  

Ledenraadpleging 
Wij zijn ook blij met de respons van de 
leden op een ledenraadpleging zoals 
die afgelopen november heeft plaats-
gevonden, en dan in het bijzonder met 
de wijze en de omvang en met de 
veelheid van de reacties. Daar dient 
een politieke partij voor, om met elkaar 
bij te dragen aan de opinievorming en 
ondersteuning van onze politieke ver-
tegenwoordigers. Er was in het verle-
den nog geen onderwerp waarop zo-
veel reacties binnen kwamen, per 
post, e-mail, telefoontjes en persoonlij-
ke gesprekken. De overgrote meerder-

heid van de laatstgehouden ledenver-
gadering heeft zich uitgesproken tegen 
vestiging van een elektronisch casino, 
de speelautomatenhal in het uitgaans-
centrum Graaf Wichman en dat heeft 
er toe geleid dat de CDA gemeente-
raadsfractie unaniem tegen stemde. 
De gemeenteraad als geheel besliste 
echter anders.  

 

Initiatief voor referendum 

Zoals bekend heeft een van onze jon-
gere leden, Jaap Rutger Kos, vervol-
gens het initiatief genomen voor de 
organisatie van een lokaal raadgevend 
correctief referendum over het casino-
besluit van de gemeenteraad van af-
gelopen november. Het bestuur juicht 
het initiatief van Jaap Rutger Kos van 

Dit nummer wordt gedomineerd door 
de heftige en principiële discussie die 
zich in Huizen afspeelt rondom de 
vraag of een Casino de economische 
basis voor het Graaf Wichman mag 
vormen. De voorzitter, de fractie, uw 
redactie in een overzichtsartikel en de 
Rondkijker belichten dit van diverse 
kanten.  

Uit onze gemeente bericht de CDA-
fractievoorzitter voorts over de wense-
lijke toekomstvisie voor Huizen. Uit de 
regio hoort u uit de mond van Rent-
meester Henk Korten vanuit welke 
gedachten het GNR onze natuur be-
heert. Verder krijgen de landelijke fi-
nanciën en de visie daarop van Joop 
Wijn onze aandacht.  

Natuurlijk ontbreken ook onze vaste 
rubrieken Geloof Hoop en Liefde en 
Rondkijker niet en treft U het CDA-V 
weer aan met een bijdrage. CDJA 
spreekt met daden en initieerde het 
referendum dat enkele pagina’s vult.  

We willen u hiermede weer een aantal 
meningen en achtergronden over actu-
ele zaken presenteren van CDA-leden 
en vanuit een CDA-oogpunt. Uw reac-
ties en bijdragen zijn altijd welkom op 
ons redactieadres of de Website van 
CDA-Huizen.  

 

De redactie wenst u veel leesplezier 

Rein Jansen, hoofdredacteur.  
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harte toe en ziet dat in het verlengde 
liggen van het verzoek van de over-
grote meerderheid van de ledenverga-
dering van 20 november van het CDA 
Huizen aan de gemeenteraadsfractie 
om tegen de komst van het elektro-
nisch casino te stemmen. Het CDA-
bestuur vond het daarom een goed 
idee om ‘de stem des volks’ te laten 
spreken en ziet hierin ook een verster-
king van het functioneren van de de-
mocratie. Hoewel in het verleden in 
christen-democratische kring zeer ver-
schillend werd gedacht over referenda 
groeit ook onder christen-democraten 
de belangstelling en waardering voor 
dit fenomeen . Het bestuur is daar-
naast ook blij met de grote betrokken-
heid van jongeren bij de politiek in het 
algemeen en bij dit onderwerp in het 
bijzonder. Ook tijdens de raadszitting 
waarin het Casinobesluit werd geno-
men was de belangstelling van jonge-
ren groot en zaten er veel jongeren op 
de publieke tribune. Om die reden 
hebben wij ook toegestaan dat aan het 
initiatief van Jaap Rutger Kos bekend-
heid zou worden gegeven door middel 
van de website van het CDA Huizen.  

 

Afweging principiële en zakelijke 
overwegingen  

Daarnaast kan ik ook respect opbren-
gen voor de zakelijke afweging van het 
College en met name de CDA-leden 
burgemeester Verdier en wethouder 
Kos. Dit dualisme moet mogen en het 
College van B&W en de gemeente-
raad hebben ieder ook hun eigen ver-
antwoordelijkheid. In een brede volks-
partij als het CDA komt het wel vaker 
voor dat leden over politieke zaken 
onderling wat verschillend denken. We 
moeten ook het onderlinge debat niet 
schuwen. Ik ga er van uit dat ook deze 
CDA-leden de gokverslaving willen 
bestrijden. Mocht het Casino er uitein-
delijk toch komen, dan ga ik er vanuit 
dat zij zullen instaan voor de handha-
ving en het toezicht van de vastgestel-

de normen en criteria zoals de leeftijd-
grens voor toetreding tot het casino. 
Wanneer de uitslag van het referen-
dum zich echter tegen vestiging van 
het casino uitspreekt dan hoop ik ook 
dat de CDA-vertegenwoordigers in het 
College van B&W de stem des volks 
zo zwaar zullen laten wegen dat zij 
zich dan ook tegen vestiging van het 
casino zullen verzetten en hun steun 
aan dit onderdeel van het revitalise-
ringplan van het Graaf Wichman-
uitgaanscentrum zullen intrekken. For-
meel is na de uitslag van een referen-
dum de gemeenteraad aan zet, die 
dan bij een uitslag tegen het referen-
dum een heroverwegingsbesluit moet 
nemen, maar ik reken er op dat het 
College van B&W ook naar de stem 
des volks zal luisteren. Nog een laats-
te opmerking over het casino: het mag 
mijns inziens niet zo zijn dat deze dis-
cussie toetssteen is van christelijke of 
nog beter christen-democratische poli-
tiek. Onze premier en politiek leider 
Jan-Peter Balkenende heeft de afgelo-
pen twee jaar een nieuwe impuls ge-
geven aan het normen– en waarden-
debat. Het is duidelijk dat christen-
democratische politiek ook veel verder 
en breder strekt dan casinobeleid of 
andere ethische zaken. Ik hoop dan 
ook dat de leden die zich afgelopen 
jaar hebben laten horen over het casi-
nobeleid zich in 2004 ook zullen laten 
horen op andere terreinen.  

 

Nieuwe leden 

Het afgelopen jaar heeft onze afdeling 
per saldo een licht ledenverlies gehad, 
vooral ook door het overlijden van en-
kele oudere leden. We verloren ook 
onze penningmeester Jan de Gast. 
Ondanks opiniepeilingen waaruit bleek 
dat de populariteit van het CDA terug-
liep hebben we gelukkig ook een aan-
tal nieuwe leden mogen verwelkomen. 
De werving, zorg en opvang van nieu-
we leden rekent het bestuur tot zijn 
kerntaken en ook dit jaar zullen we 

daar inspanningen voor leveren. Wij 
zullen ook dit jaar specifieke aandacht 
geven aan onze jongere leden.  

De avond die in het afgelopen jaar 
specifiek voor de nieuwe leden werd 
georganiseerd was een groot succes, 
gezien de opkomst, de organisatie en 
de respons. Deze avond omvatte een 
ontvangst door de fractie op het ge-
meentehuis en een nadere kennisma-
king met de websites van de gemeen-
te Huizen van onze CDA-afdeling. We 
zullen iets dergelijks zeker herhalen.  

  

Bestuursplannen 

Dit jaar zullen we als CDA bestuur van 
de afdeling Huizen initiatieven nemen 
en ondersteunen om in onze regio 
Gooi-en Vechtstreek te komen tot een 
regionale opzet van cursussen en 
scholing van kandidaat-
gemeenteraadsleden en politici. Uw 
voorzitter is daarover in gesprek met 
de nieuwe CDA-regiovoorzitter André 
van Daal, voormalig lid van Gedepu-
teerde Staten van onze provincie Bob 
Verburg, oud-tweede Kamerlid Hans 
Hillen en de Hilversumse wethouder 
Gerben Karssenberg. We willen tijdig 
voorbereid zijn voor de samenstelling 
van een nieuwe lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen over twee jaar. 
De inspanningen op het gebied van 
ledenwerving zullen we dit jaar moeten 
intensiveren. Ik hoop ook dat vooral 
nieuwe leden zullen worden geworven 
die aan de oostzijde van de Gooiland-
weg wonen en in het bijzonder in de 
Oostermeent. Wij zullen ons als CDA 
ook moeten inspannen meer in contact 
te komen met allochtone inwoners van 
onze gemeente.  

 

Politieke normen en waarden 

Er is één punt waarover ik nog wel 
mijn zorg wil uitspreken en dat is de 
politieke stijl en politieke omgangsvor-
men in de gemeenteraad. In veel de-
batten lijkt het er op dat men elkaar 



fractie, waarover in het jaarover-
zicht verantwoording wordt afge-
legd. De opsomming alleen al maakt 
het jaarbericht tot een lijvig stuk, 
waaruit blijkt dat de CDA fractie ac-
tief én herkenbaar in de Gemeente-
raad van Huizen aanwezig was. De 
activiteiten en de standpunten van 
de CDA fractie bereikten dan ook 
met grote regelmaat de locale en 
regionale media.  

Op aanvraag is het volledige jaar-
overzicht verkrijgbaar bij het fractie-
secretariaat.  

Zomaar een greep uit het jaarover-
zicht  

Het jaar 2003 begon goed. De uitbrei-
ding van de formatie van het Maat-
schappelijk Werk, waar de CDA fractie 
zich sterk voor had gemaakt, werd 
gerealiseerd. Het eind van 2003 werd 
gemarkeerd door de verhitte discussie, 
zowel in de CDA achterban als in de 
Raad, over het elektronische casino in 
het uitgaanscentrum. De CDA fractie 
stemde unaniem tegen dit voorstel, 
maar behaalde hierin net geen meer-
derheid in de Raad.  

Tussentijds is veel door de CDA fractie 
bereikt. Er werd druk uitgeoefend op 

CDA is een partij waar je afspraken 
mee kunt maken en de deelname aan 
een coalitie vergt ook dat men zich 
bereid verklaart tot compromissen en 
zich houdt aan een College-Akkoord. 
Dit mag echter niet voortdurend als 
springstof op de achtergrond functio-
neren en een debat op de vele terrei-
nen waarover nog geen bindende af-
spraken zijn gemaakt in de weg staan. 
Zo heeft het CDA zich in het College-
Akkoord gebonden aan het bouwen 
van 200 woningen om daarmee de 
financiële problemen van de gemeente 

alleen maar vliegen wil afvangen en 
dat men niet werkelijk een poging on-
derneemt met elkaar in debat te gaan 
of elkaar zelfs maar te overtuigen. Na-
tuurlijk is er in de politiek altijd sprake 
van vooroverleg, en het fenomeen van 
de achterkamertjes zal altijd wel blij-
ven bestaan, maar het lijkt er nu te 
vaak op dat alles al in commissies 
compleet is voorgekauwd en dat, nog 
voordat de daadwerkelijke raadsverga-
dering plaatsvindt, iedere fractie de 
stellingen al heeft betrokken en zich in 
loopgraven heeft ingenesteld. Het 

Huizen te verlichten. Het debat waar 
die woningen dan moeten komen is 
nog in volle gang en daarbij moet ook 
zorgvuldig met de belangen van om-
wonenden van de potentieel aangewe-
zen bouwlocaties worden omgespron-
gen, dat geldt zeker voor de belangen 
van de eventueel betrokken sportvere-
niging (honkbalvereniging Zuidvogels).  

 

Wim Zwanenburg 

voorzitter CDA-Huizen 

Eind januari presenteerde de CDA 
fractie haar jaaroverzicht 2003 aan 
het CDA bestuur, aan de Rekening-
commissie en aan de media. Het 
jaaroverzicht geeft een overzicht 
van belangrijke politieke gebeurte-
nissen in het jaar 2003, de stand-
punten die de CDA fractie daarbij 
ingenomen heeft, de resultaten die 
werden behaald, de werkbezoeken 
die werden afgelegd en de diverse 
overige activiteiten die de CDA frac-
tie ontplooide. En dan is er ook nog 
het eigen werkplan van de CDA 

de ontwikkeling van een toekomstvisie 
voor Huizen (zie elders in dit blad red.) 
en op de voortgang van de Keucheni-
usstraat. Mede dankzij de inbreng van 
de CDA fractie werd een concreet pro-
gramma sociale voorzieningen in de 
begroting voor 2004 opgenomen, 
waarbij ook een uitbreiding van de 
mogelijkheden van schuldhulpverle-
ning werd geaccordeerd. De CDA frac-
tie zette bij diverse dossiers de rol van 
het maatschappelijke middenveld 
(kerken, ouderenbonden en andere 
maatschappelijke organisaties) op de 
agenda. Ook werd aan de waarden en 
normen discussie door de CDA fractie 

concreet inhoud gegeven, zowel bin-
nen Huizen (plan van aanpak huiselijk 
geweld en extra financiële middelen 
voor waarden en normen discussie in 
het voorgezet onderwijs) als daarbui-
ten (een rijke gemeente als Huizen 
moet Eldoret blijven steunen). 

Niet alleen door de CDA fractie, maar 
ook door de CDA wethouder Jaap Kos 
werden belangwekkende resultaten 
geboekt. Moeilijke RO projecten als de 
Bun, de Studiostraat, 3 in 1 en Mayon-
naterrein zijn door Jaap Kos goed op 
de rails gezet. Het Lucent terrein werd 
dankzij zijn inzet voor de gemeente 
verworven. Er kwam een meerjaren 
budgetafspraak met de bibliotheek tot 
stand en de samenwerkingsovereen-
komst tussen de beide Huizer musea 
werd getekend.    
 

Nieuwe uitdagingen  

Maar de fractie is al weer volop bezig 
met nieuwe uitdagingen. Ik noem en-
kele actuele thema’s: 

1. Binnenkort gaan we op werkbezoek 
naar de stichting Oude Haven en de 
stichting Jachthaven Huizen om een 
standpunt voor te bereiden over het al 
dan niet privatiseren van de exploitatie 
van de haven.  

Gemeente 
Nieuws uit de Fractie 
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langrijke mate bijdraagt aan de kans 
op gokverslaving. In de nota gezond-
heidsbeleid van de gemeente Huizen 
liegen de cijfers er niet om waar het 
gaat om de eenzaamheid in ons dorp. 
32% van de volwassenen onder de 75 
jaar voelt zich eenzaam tot zeer een-
zaam. Daarnaast weten we dat de 
werkloosheid in Huizen in één jaar tijd 
met 30% is gestegen t.o.v. het lande-
lijk gemiddelde. Uit de recent vastge-
stelde nota m.b.t. schuldhulpverlening 
blijkt eveneens een enorme stijging 
van het aantal problematische schul-
den. Dit zijn allemaal factoren die het 
risico van gokverslaving vergroten. 

De CDA fractie stemt dan ook niet in 
met het voorstel van het elektronisch 

Na de raadpleging van de leden op 
donderdag 20 november jl. heeft de 
CDA fractie unaniem een standpunt 
ingenomen ten aanzien van het plan 
voor revitalisering van het uitgaans-
centrum aan de Graaf Wichman. De 
CDA fractie wil die revitalisering 
graag, maar kan niet instemmen 
met één onderdeel van het plan, dat 
tegelijkertijd de financiële bodem 

casino in 
Huizen, 
omdat 
een der-
gelijke 
voorziening, gezien bovengeschetste 
ontwikkelingen, onherroepelijk tot een 
toename van het aantal gokverslaaf-
den zal leiden.  

 

Democratische waarden 

Na het bekend worden van de plannen 
van het College is er in de Huizer sa-
menleving veel gebeurd. Met name de 
kerken namen hier een opvallend pro-
minente plaats bij in. Het geluid vanuit 
de kerken was vrijwel unaniem: geen 

2. De bouwplannen op en rond de ou-
de Haven zijn momenteel “hot item” in 
de politiek. De CDA fractie is enthousi-
ast over de plannen, maar heeft wel 
om meer helderheid gevraagd over de 
financiële dekking. 

3. Bij de bouw van 200 woningen heb-
ben we wethouder Jaap Kos met een 
duidelijk omlijnd gebied rond “de Vista” 
de inspraak ingestuurd. Voor onze 
fractie was verplaatsing van het honk- 
en softbalterrein naar de Wolfskamer 
niet aan de orde. De kosten daarvan 
zijn te hoog en het draagvlak hiervoor 
is te klein. Ook het plan van Leefbaar 

Huizen om sportvelden te verplaatsen 
naar de Volkstuinen is door onze frac-
tie met een beroep op ons verkiezings-
programma publiekelijk afgewezen. 

4. Het Integraal Huisvestingsplan voor 
het basisonderwijs is eveneens actu-
eel. De CDA fractie vindt dat het Colle-
ge aan de scholen van de schoolvere-
niging Ichtus meer tijd geven (zeker 5 
tot 10 jaar) om naar elkaar toe te 
groeien.  

5. Maar ook de bebouwing van de lo-
catie van Hogendorplaan, de verdere 
ontwikkeling van 3 in 1, en de ontwik-
keling van het voormalige Mayonna- 

en Lucentterrein komen in de nabije 
toekomst op ons af.  

De CDA fractie zal, zoals we dit ge-
wend zijn, betrokken personen en or-
ganisaties actief blijven raadplegen bij 
al deze ontwikkelingen. Het Christen 
Democratische gedachtegoed moet in 
al deze dossiers wat ons betreft heel 
herkenbaar blijven. Daar zal de fractie 
zich ook in 2004 weer voor inzetten. 

 

Janny Bakker 

Referendum Casino Graaf Wichman  
CDA fractie Huizen unaniem tegen de komst van een elektronisch casino  
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Christelijke waarden 

Voor de CDA fractie zijn respect, 
naastenliefde en verantwoordelijkheid 
sleutelwoorden bij het politieke hande-
len.  

Onderzoeken in de jaren '90 toonden 
aan dat het aantal probleemgokkers 
en gokverslaafden recht evenredig 
toenam met het aantal gokkasten. Hoe 
meer kasten, hoe meer gokverslaaf-
den. Gokverslaving ontwricht gezinnen 
en relaties en verwoest levens van 
mensen. In het uiterste geval leidt gok-
verslaving zelfs tot zelfmoord.  

Onderzoek onder gokverslaafden 
heeft duidelijk gemaakt dat eenzaam-
heid en chronische verveling in be-

slag en inspiratiebron bij het zoe-
ken van oplossingen naar heden-
daagse problemen) en een vast ge-
loof in democratische waarden zijn 
belangrijke kenmerken van de 
christen democratie. Eén van onze 
jongere leden, Jaap Rutger Kos, 
heeft daarom het initiatief genomen 
voor de organisatie van een lokaal 
raadgevend correctief referendum 
over het casinobesluit van de ge-
meenteraad van afgelopen novem-
ber.  

onder het plan is, namelijk de komst 
van een elektronisch casino. De 
CDA fractie heeft, gezien de prakti-
sche voordelen die aan dit integrale 
plan kleven, begrip voor het voor-
stel van het College. Echter is de 
CDA fractie tot een andere afweging 
gekomen op basis van haar chris-
ten-democratische principes. Chris-
telijke waarden (de bijbel als grond-



elektronisch casino in Huizen. Er wer-
den brieven gestuurd, gebedsdiensten 
georganiseerd en handtekeningenac-
ties opgezet. Gezien de gevoeligheid 
van dit onderwerp organiseerden CDA 
fractie en CDA bestuur een ledenraad-
pleging. Veel leden die daarbij niet 
aanwezig konden zijn reageerden van 
te voren per e-mail naar de fractie. 
Tijdens de vergadering werd bevestigd 
wat ook al uit de kerken en de e-mails 
naar voren was gekomen: een grote 
meerderheid van de CDA achterban 
wil geen elektronisch casino in Huizen. 
De CDA fractie heeft goed geluisterd 
naar de duidelijke signalen vanuit de 
kerken en vanuit de eigen leden. De 
CDA fractie is unaniem van mening 
dat het de plicht is van volksvertegen-
woordigers om dit overduidelijke sig-
naal uit haar achterban over te bren-
gen in de Raad. Democratische waar-
den zijn voor het CDA niet alleen theo-
rie. Ze zijn binnen het CDA springle-
vend.  
 

NEE tegen het casino,  JA voor een 
referendum 

De gemeenteraad van Huizen heeft 
met 14 tegen 13 besloten tot het wijzi-
gen van een verordening (een soort 
wet), zodat het mogelijk wordt om de 
gokhal te plaatsen in het uitgaanscen-
trum De Graaf Wichman. In principe is 
de komst van 75 gokkasten daardoor 
definitief geworden. Echter, het lijkt dat 
dit besluit allerminst een uitdrukking is 
van de wil van de kiezers. De bedoe-

ling is namelijk dat de gokhal dé pijler 
gaat worden waarop het gehele uit-
gaanscentrum moet gaan draaien. 
Volgens de gemeente was er niets 
anders mogelijk dan het plaatsen van 
een gokhal. Dit is natuurlijk onzin: er 
moeten meer alternatieven zijn om het 
centrum op te vrolijken dan het uitbui-
ten van zwakheden van de mens. Bo-
vendien: het argument dat de "casino" 
voor allure zou zorgen is niet valide, 
omdat er geen echt casino komt zoals 
in Monaco of het Kurhaus in Scheve-
ningen. Het gaat gewoon om een ordi-
naire hal met fruitautomaten, waar 
mensen muntjes in kunnen gooien.  
 

Eerste drempel genomen 

Het inleidend verzoek voor een refe-
rendum over wel of niet mee te werken 
aan een nieuwe verordening speelau-
tomatenhal 2003 is gehaald. In deze 
verordening stelt het college van b en 
w van de gemeente Huizen een nieuw 
exploitatieplan van de Graaf Wichman 
voor om er ondermeer een elektro-
nisch casino te vestigen. Op grond van 
de “Tijdelijke referendumwet” waren er 
voor dit gemeentelijk referendum 200 
inleidende verzoeken vereist. In totaal 
zijn er 755 geldige verzoeken inge-
diend. Dit betekent dat er ruimschoots 
is voldaan aan het benodigde aantal 
verzoeken om verder te gaan met de 
tweede fase die nodig is voor het hou-
den van een gemeentelijk referendum.  
 
 

14de jaargang, nummer 1 (februari) 2004 Pagina 5 

Volgende drempel 

Voor het definitieve verzoek (fase 2) 
dient 7% van de kiesgerechtigden 
(met een maximum van 2250) een 
ondersteuningsverklaring te hebben 
ingevuld. Dit moet gebeuren binnen de 
termijn van 6 weken nadat is besloten 
dat het inleidende verzoek geldig is. 
Dit houdt in dat voor dit referendum 
2213 geldige ondersteuningsverklarin-
gen moeten worden ingeleverd. 
Iedere kiesgerechtigde van de ge-
meente Huizen mag één verklaring 
indienen. Dit kan op twee manieren:  

● Het ondertekenen van een onder-
steuningsverklaring bij het loket Bur-
gerzaken van de gemeente Huizen 

● Het ondertekenen van het door de 
gemeente uitgegeven formulier en dit 
te sturen naar de Gemeente Huizen, 
Postbus 5, 1270 AA Huizen. 

 

13 februari 2004 

De ondersteuningsverklaring moet 
binnen zes weken na deze bekendma-
king zijn ingediend, dit betekent uiter-
lijk 13 februari 2004. 

Wie dankbaar is om in een democra-
tisch land te leven waar de burgers 
rechten hebben gekregen, én tegen de 
komst van 75 gokkasten is: help mee 
het referendum te organiseren. In veel 
landen bestaat geen democratie. In 
Nederland wel. We moeten onze rech-
ten dan ook gebruiken.  

Toekomstvisie voor Huizen moet 
er nu snel komen  

valt vooral te denken aan de ruimte-
lijke ordening, bouwplannen, infra-
structurele werken, maar ook sport- 
of welzijnsbeleid, verkeersbeleid, 
enz. 

Voor de kwaliteit van wonen in ons 
mooie dorp is het van groot belang 
dat er beslissingen worden geno-
men met een duurzaam karakter. 
Maar wat is dan die kwaliteit?  

Besturen is vooruitzien. Daarom, 
maar vooral ook vanuit de CDA uit-
gangspunten rentmeesterschap en 
verantwoordelijkheid kent ook ons 
verkiezingsprogramma een passage 
over de noodzaak van een toe-
komstvisie voor Huizen. Dat is voor-

al nu actueel omdat de groeitaak is 
beëindigd en de gemeente in de 
beheerfase is terecht gekomen. 

In het openbaar bestuur strekken de 
effecten van besluiten zich vaak uit 
over enige tientallen jaren. Hierbij 



Welke waarde kennen we toe aan 
kwaliteit? 

Op aangeven van het CDA is in het 
collegeprogramma 2002 – 2006 opge-
nomen dat Huizen interactief een toe-
komstvisie zal ontwikkelen gedurende 
de eerste helft van de collegeperiode. 
Zowel bij de begrotingsbehandeling 
van oktober j.l. als bij de behandeling 
van de begrotingen van voorgaande 
jaren heeft de CDA -fractie steeds 
aandacht gevraagd voor dit onder-
werp. 

Inmiddels zijn er bijna twee jaar ver-
streken en het college heeft nog 
slechts een voorzichtig begin gemaakt. 
Verantwoordelijk wethouder Metz 
heeft onlangs meegedeeld dat er 
wordt gestart met het vergaren van 
demografische gegevens. Maar haast 
is nu toch echt geboden wil het college 
dit omvangrijke project voor het ver-
strijken van deze collegeperiode op de 
bedoelde wijze kunnen afronden. 

De CDA fractie heeft in het kader van 
haar werkplannen inmiddels zelf een 
werkgroep ingesteld die zich met dit 
onderwerp bezig houdt.  

  

Wat is nodig? 

Om goed te kunnen besturen (goede 
besluiten te kunnen nemen) is het 
noodzakelijk dat we naast de korte 
termijn ook voor de langere termijn 
weten waar we met ons dorp naar toe 
willen. 

De toekomst is weliswaar niet voor-
spelbaar (gelukkig maar) maar we 
kunnen voor de komende 10 – 15 jaar 
wel een koers aangeven. We hebben 
dus een duidelijke visie op de toe-
komst nodig, zodat we een goed door-
dacht en breed gedragen lange termijn 
beleid kunnen uitzetten en plannen 
kunnen toetsen aan in de toekomst 
gelegen doelen. Vele gemeenten gin-
gen Huizen voor in het ontwikkelen 
van een toekomstvisie. 

Dergelijk beleid is nu extra actueel 
door snelle externe ontwikkelingen in 
onze samenleving en bij hogere over-
heden maar ook omdat  Huizen inmid-
dels van groeigemeente beheerge-
meente is geworden. Het niet meer 
uitbreiden zal minder inwoners gaan 
betekenen. En minder inwoners bete-
kent o.a. minder inkomsten voor de 
gemeente. Vele indringende vragen op 
het gebied van voorzieningenniveau, 
bewinkeling, verkeer, wonen, werkge-
legenheid, bevolkingsomvang, enz. 
dienen zich aan en vragen om heldere 
antwoorden.  

 

Waar staan we nu? 

Huizen is een prachtig dorp, niet in de 
laatste plaats door zijn unieke ligging 
tussen water, bos en heide en zijn 
grote variatie in stedenbouwkundige 
vormen en bebouwingen. Maar ook de 
gemêleerde bevolkingssamenstelling 
en de variatie in kerkelijk- en geloofs-
leven zijn boeiend. De voorzieningen 
kunnen zonder voorbehoud goed wor-
den genoemd terwijl de lasten verhou-
dingsgewijs laag zijn. Het is er goed 
wonen tegen zeer redelijke kosten. 

Om een toekomstvisie te kunnen op-
stellen zullen we eerst moeten weten 
hoe de bevolking naar aard en om-
vang zich zal gaan ontwikkelen. Inmid-
dels heeft het college daar een onder-
zoek naar gestart.  

 

Welke onderwerpen moeten aan 
bod komen? 

Alvorens de onderwerpen in beeld te 
brengen is het nodig een sterkte -
zwakte analyse van onze huidige situ-
atie te maken om zicht te krijgen op 
wat goed en waardevol is en wat be-
houden en mogelijk zelfs wel gekoes-
terd moet worden. Ik denk hier b.v. 
aan het centrum van ons dorp met zijn 
unieke stratenpatroon en soms monu-
mentale bebouwing of aan de oude 

begraafplaats met zijn oude graven, 
muren en hekwerken. Kortom een ge-
bied op een markante plek met een 
eigen “gezicht” en een heel eigen 
sfeer. 

Natuurlijk zijn er ook zwakke punten. 
Een significant voorbeeld daarvan is 
het openbaar vervoer. Die moeten 
worden opgespoord en van verbeter-
suggesties worden voorzien 

 

Zonder uitputtend te zijn zullen de na-
volgende onderwerpen zeker aan bod 
moeten komen. 

Een vaak gehoorde klacht is dat Hui-
zen met openbaar vervoer slecht 
bereikbaar is. Alhoewel het niet alleen 
nadelen heeft is het jammer dat ons 
dorp niet aan een spoorlijn ligt. Welke 
vorm van hoogwaardig openbaar ver-
voer is het meest geschikt om Huizen 
zo goed mogelijk te ontsluiten en wat 
is er nodig om dat te bereiken?  

 

Een gezond dorp kent evenwicht tus-
sen wonen, werken en recreëren. 
De werkgelegenheid staat sinds enige 
tijd sterk onder druk. Welke maatrege-
len zijn nodig om de situatie te herstel-
len? 

 

Als het over wonen gaat is het nodig 
dat we voor de komende jaren weten 
hoe groot het woningaanbod moet zijn 
en welk soort woningen op welke 
plaatsen in de gemeente nodig zijn. 
Voor welke categorie woningzoeken-
den moet worden gebouwd en hoe 
kan de doorstroming het beste worden 
bevorderd?  

 

Het is bekend dat Huizen relatief wei-
nig winkels heeft. Inmiddels wordt er 
gewerkt aan plannen voor uitbreiding 
van het hoofdwinkelcentrum. Daarbij is 
wel de vraag of volstaan moet worden 
met de behoefte van b.v. de Huizer 
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ambtenaren de bevolking is vertegen-
woordigd. 

Er zou bv. gedacht kunnen worden 
aan het instellen van een dorpsforum 
als gesprekspartner van de gemeente. 

Werkgroepen zouden de diverse deel-
gebieden (wonen, werken, winkelen, 
natuur en landschap, onderwijs, wel-
zijn, verkeer en vervoer) kunnen in-
ventariseren en daarover deelnotities 
kunnen maken. Het gaat erom dat 
ontwikkelingen, knelpunten, kansen en 
aanbevelingen in beeld worden ge-
bracht. Maar ook dat gevolgen van 
gemaakte keuzen worden beschreven. 
Deze deelnotities kunnen eerst met 
belangengroepen en daarna plenair 
worden behandeld.  

Het dorpsforum zou als hoogtepunt 
een soort toekomstberaad voor alle 
inwoners kunnen organiseren, waar 
iedereen aan het woord kan komen.  

 

Uiteraard heeft en houdt zowel het 
dagelijks als het algemeen bestuur 
ook in deze zijn eigen verantwoorde-
lijkheid. 

 

Het gaat om een belangrijk, uitgebreid 
en ingewikkeld proces. Een proces dat 
vraagt om een deskundige aanpak en 
begeleiding. Het kan wenselijk zijn 
daarvoor externe versterking in te hu-
ren. 

Het gaat ook om een proces waarvoor 
veel tijd nodig is. Voordat er uiteinde-
lijk een tastbare toekomstvisie ligt zijn 
we al gauw enige jaren verder. Het 
college zal haar tempo dan ook flink 
moeten verhogen om nog op tijd een 
visie ter besluitvorming aan de ge-
meenteraad te kunnen voorleggen.  

 

 

Jo Beltman  

Geloof: Voor mij is geloven in God 
onder meer erkennen dat de mens niet 
alles kan, omdat God vele malen 
machtiger is. Dat geeft meteen aan dat 
als men iets wil bereiken, dat daarbij 
de hulp van boven een absolute voor-
waarde is. Als iemand iets bereikt 
heeft past bescheidenheid: de omge-
ving en de omstandigheden zijn voor 
een goot gedeelte ook maar gegeven. 
Ik ben niet iemand die gelooft dat God 
alles wel doet. Integendeel, mensen 
moeten zelf hard voor alles wat ze 
willen bereiken werken, als ze de ca-
paciteiten hebben. God heeft ons die 
toch niet voor niks gegeven? 

Hoop: Hoop is de tweede voorwaarde 
voor de mens om zijn doelen te berei-
ken. Als God erbij wordt betrokken, zal 
de hoop ook groter zijn: God heeft 
immers veel meer macht. Hoop mag 
niet te snel opgegeven worden: de 
aanhouder wint. En als die uiteindelijk 
niet wint, moet men berusten door te 
proberen nieuwe hoop te vinden in iets 
anders en zich daarop richten. 

Liefde: Hier kan ik heel kort over zijn: 
alles wat niet uit liefde gebeurt zal of-
wel mislukken, ofwel andere slechte 
gevolgen hebben voor degene die 
handelt, ook al zullen deze gevolgen 
soms niet direct voor de buitenwereld 
zichtbaar zijn. 

Jaap Rutger Kos  

bevolking en die van de Bijvank en 
welk soort winkels er zouden moeten 
komen? 

En hoe zit het met de wijkwinkelcentra, 
de functies, de spreiding daarvan en 
de behoefte/bestaansrecht?  

Onderwijs, sport en welzijnsvoor-
zieningen zijn belangrijke aandachts- 
gebieden. Welke maatregelen zijn wel 
of niet nodig om ook over b.v. 10 jaar 
het juiste aanbod te kunnen bieden. 
De relatief jonge bevolking wordt ou-
der. Zullen er schoollokalen over zijn, 
welke functies komen daarvoor in aan-
merking of zijn er wellicht sportvelden 
over? 

Huizen heeft veel openbaar groen. De 
kosten voor goed onderhoud worden 
moeizaam beschikbaar gesteld. Dat 
gaat ten koste van de kwaliteit en dat 
wordt in de samenleving breed erva-
ren. Wat willen we daarmee? Meer 
geld voor onderhoud of minder groen 
en b.v. de grondopbrengsten investe-
ren in kwaliteitsverbetering van het 
bestaande groen? 

Allerwegen ontstaan er grotere ge-
meentelijke verbanden. Hoe denken 
we over vormen van samenwerking 
met buurgemeenten? Vinden we ons 
zelf groot genoeg om in de toekomst 
zelfstandig te blijven?  

 

Waar willen we naar toe en hoe 
doen we dat?  

Uit bovenstaande blijkt dat er tal van 
zeer uiteenlopende vragen zijn die om 
een antwoord vragen. En omdat het 
zulk een breed scala aan onderwerpen 
betreft raakt het vrijwel elke inwoner. 
Burgers moeten dan ook breed bij de-
ze materie worden betrokken. 

Het is zaak om niet eerst een dikke 
ambtelijke nota te produceren. 

Het is wel zaak om een projectorgani-
satie te ‘bouwen”die een soort brede 
maatschappelijke discussie op gang 
brengt en waarin naast bestuurders en 
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De stichting is bovendien van me-
ning dat de voor het Gooi kenmer-
kende flora en fauna, los van de 
betekenis voor het welzijn van de 
mens, recht hebben op voldoende 
leefruimte van een goede kwaliteit. 
Om het ecologisch functioneren 
van natuurterreinen of - op een gro-
tere schaal - de Gooise stuwwallen 
te kunnen waarborgen, moet over 
eigendoms- en bestuursgrenzen 
heen worden gekeken. Uiteindelijk 
gaat het om het Gooi als deel van 
de Heuvelrug, als hoge zandgrond 
tussen Gooimeer, Eemland, Vechts-
treek en Noorderpark en als schakel 
in de ecologische hoofdstructuur 
van Nederland.  

Henk jij verpersoonlijkt een functie die 
bij het CDA hoog in het vaandel staat: 
Rentmeester. Wat zie als je belangrijk-
ste opdracht als rentmeester? 

Proberen een goed rentmeester te zijn 
bij wie het aan hem toevertrouwde 
bezit in goede handen is. De Bijbel 
spreekt ook over goede en slechte 
rentmeesters. Ik zie het als mijn op-
dracht in mijn functie de aan mij toe-
vertrouwde natuurgebieden zorgvuldig 
te beheren volgens de doelstelling van 
de stichting, daarbij steeds oplossin-
gen te zoeken die rekening houden 
met wat de maatschappij van ons mag 
verwachten, zonder daarbij anderen 
tekort te doen.  
 

Uit ervaring weet ik hoezeer je begaan 
bent met de ecologische hoofdstruc-
tuur, waaraan je met een belangrijk 
ecoduct mede vorm geeft. Waarom is 
dat ecoduct zo belangrijk? 

Om onze doelstelling te bereiken moe-
ten we structureel denken. De natuur 
moet om te blijven bestaan zowel in 
kwalitatieve als in kwantitatief opzicht 
stabiliteit hebben. Dat bereik je door 

In de visie van de stichting leveren 
de waardevolle kenmerken van 
landschap, natuur en cultureel erf-
goed (tezamen het "natuurschoon") 
een bijdrage aan het welzijn van de 
mens. Het behoud van deze waar-
den in het Gooi vindt zij daarom van 
groot belang voor de bezoekers en 
bewoners van de streek, voor nu en 
voor later. Iedereen dient de natuur 
en het landschap te kunnen ervaren 
en dient er kennis over te kunnen 
verkrijgen. De verkregen ervaringen 
en inzichten zullen leiden tot sym-
pathie voor de natuurbescherming, 
wat een voorwaarde is voor duur-
zaam beheer van de terreinen. 

natuurgebieden te koppelen en de 
leefruimte voor dieren en planten zo-
danig gestalte te geven dat ze kunnen 
blijven voortbestaan. Daar is ruimte en 
uitwisseling voor nodig om gezonde 
populaties te behouden. 
 

Momenteel loopt er een belangrijke 
discussie in de regio waar asfalt tegen 
natuur wordt afgewogen. Hoe loopt in 
Hilversum de besluitvorming over de 
‘Hillenweg’ en wat vind jij daarvan? 

Ik betreur het dat in de procedure de 
rust heeft ontbroken om in goed over-
leg een acceptabel compromis te vin-
den, acceptabel uit oogpunt van ver-
voersaspect en vanuit  natuuraspect. 
Je laten leiden door een deadline uit 
Den Haag is daarbij verwerpelijk. Het 
was verstandiger geweest kenbaar te 
maken dat het zoeken naar concensus 
meer tijd vraagt dan aanvankelijk ge-
dacht. Het belang voor een ieder is te 
groot om dit nu zo maar even af te 
raffelen. 

 

 

Wat betekent dat voor onze regionale 
eco-structuur? 

Een weg door natuurgebied betekent 
onvermijdelijk een verarming voor de 
natuur. Kwalitatief omdat er een nieu-
we scheidingsweg komt, kwantitatief 
omdat er natuur verloren gaat. Daar-
om moet minimaal door ecoducten of 
andersoortige maatregelen de koppe-
ling tussen gebieden behouden blij-
ven. 
 

 

 

 

 

Uit de regio 
Interview met Henk Korten, Rentmeester Goois Natuurreservaat (GNR) door Rein Jansen 

Stichting Gooisch Natuurreservaat  

In 1932 werd de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat opgericht. Eigenaar 
en beheerder van het Goois Natuur-
reservaat is de Stichting Gooisch Na-
tuurreservaat. De stichting is een sa-
menwerkingsverband van 
de Provincie Noord-Holland, de zes 
Gooise gemeenten en de gemeente 
Amsterdam, en heeft 25 mensen in 
dienst. Daarnaast zijn er meer dan 
honderd vrijwilligers actief in het ter-
reinbeheer en het onderzoek van 
flora en fauna. Ook op kantoor wer-
ken enkele vrijwilligers. Voor meer 
informatie bezoek www.gnr.nl  
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In onze gemeente Huizen, ook verte-
genwoordigd in je bestuur, liggen ook 
veel terreinen van het GNR, wat zijn 
daar je uitgangspunten en welke pro-
blemen ondervind je daar? 

Het GNR is ooit opgericht vanuit de 
gedachte dat de gemeenten (met na-
me Hilversum) zichzelf wilden be-
schermen tegen de neiging om de 
natuur om economische redenen ge-
weld aan te doen. In Huizen heeft het 
GNR vaak niet het eigendom van de 
terreinen, maar alleen het beheer. Dat 
legt een grote verantwoording bij de 
gemeente om een evenwichtige  afwe-
ging te maken tussen het natuurbe-
lang en het economisch belang. In een 

politiek krachtenveld trekt het natuur-
belang nogal eens aan het kortste 
eind, zeker als je voor slechts vier jaar 
zeker bent van je plaats. Jammer… 

Wat verwacht je in Huizen van de poli-
tiek? 

Natuurbelang is lange termijn belang, 
de politici in Huizen moeten dus ook 
hun rug recht kunnen houden en con-
sequent zijn als ‘rentmeesters’ van de 
natuur. Dat kan moeilijk zijn, getuige 
bijvoorbeeld de discussie omtrent het 
Flevo-oord. Politici moeten de moed 
hebben op langere termijn te denken 
en het grotere belang niet uit het oog 
verliezen. Een korte-termijn-besluit 
heeft veelal langdurige consequenties.  

Wat kunnen onze leden  voor de Gooi-
sche natuur betekenen? 

In alles wat ze tegenkomen het belang 
erkennen van een goed evenwicht 
tussen natuur en economie. Iedereen 
die zich daardoor laat leiden draagt bij 
als rentmeester voor de natuur. 

 

Henk, bedankt voor dit interview, heb 
je nog een laatste boodschap aan het 
CDA of aan Huizen? 

Ja, steeds te bedenken dat de heel-
heid der schepping hier in het geding 
is. Dat moet het CDA in Huizen aan-
spreken. 
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vanuit mijn verantwoordelijkheid voor 
belastingzaken er aan bijdragen dat de 
administratieve lasten voor bedrijven 
fors omlaag gaan. Het geld en de tijd 
die daarmee gemoeid zijn, kunnen dan 
worden ingezet voor het scheppen van 
banen. 

 

Door wie of wat wilt u zich de komen-
de vier jaar laten inspireren? 
Ruud Lubbers, hij heeft in een moeilij-
ke tijd beslissingen durven nemen die 
in het begin pijn deden, maar die aan 
het eind de economie erbovenop heb-
ben geholpen. Bovendien bleef hij - 
ook al keerde men hem tijdens de-
monstraties letterlijk de rug toe - altijd 
in gesprek met mensen. 

U zat ook in het eerste kabinet-
Balkenende. Wat is u het meeste bij-
gebleven van dat jaar? 
Vooral de ervaring dat politiek meer is 
dan vrijblijvend discussiëren en een 
goede verschijning in de pers. Ik heb 
een aantal wetten door de Tweede 
Kamer weten te halen, waaronder de 
stimulering van groene stroom. En op 
mijn laatste werkdag bij Economische 
Zaken de verdeling van de frequenties 
voor commerciële radio.  

 

Landelijk  
Vragen aan Joop Wijn 

Wat wilt u over vier jaar hebben be-
reikt? 
Mensen moeten weten waarom en 
waarvoor ze belasting betalen. Door 
de hoeveelheid belastingwetten is dat 
niet altijd eenvoudig. Ik wil dat ieder-
een - particulieren, ondernemers en 
grote bedrijven - over vier jaar kan 
zeggen: 'Het is er een stuk eenvoudi-
ger op geworden'.  
 

Het kabinet heeft een motto: Mee-
doen, meer werk, minder regels. Hoe 
brengt u dit motto in de praktijk? 
Eenvoud bereik je door minder wetten 
en regels. Vooral voor ondernemers 
en bedrijven is dat belangrijk. Ik wil 

dersteunen door gerichte lastenver-
lichting en de introductie van een 
levensloopregeling. Ook wil hij de 
administratieve lasten van de belas-
tingen verminderen, want voor de 
Belastingdienst blijft het motto 
‘leuker kunnen 
we het niet 
maken, wel 
gemakkelijker’ 
recht overeind 
staan.  

 

De CDA-er Joop Wijn is een jonge 
en ambitieuze politicus. In 1998 
werd hij kamerlid, 29 jaar oud. Vier 
jaar later staatssecretaris. Eerst van 
Economische Zaken en sinds 27 
mei 2003 van Financiën. Hij houdt 
zich bezig met fiscale beleid en de 
uitvoering daarvan door de Belas-
tingdienst. Daarnaast zitten de fi-
nanciën van provincies en gemeen-

Joop Wijn 

Staatssecretaris 
financiën 

ten, de Koninklijke Munt en met de 
verkoop van (on)roerende zaken 
van de Staat (domeinen) in zijn por-
tefeuille. 

Wijn wil met zijn beleid bijdragen 
aan een concurrerend onderne-
mers- en vestigingsklimaat voor 
bedrijven. Daarnaast heeft hij tot 
doel de eigen verantwoordelijkheid 
en keuzevrijheid van mensen te on-



Dat betekende een opbrengst van 
ruim €320 miljoen. Geen slechte bin-
nenkomer voor een staatssecretaris 
die de schatkist moet vullen. 

 

Vult u zelf uw belastingpapieren in? 
Het papieren tijdperk heb ik achter me 
gelaten. Dat kan ook niet anders als 
voormalig ICT-woordvoerder in de 
Tweede Kamer. De elektronische aan-
gifte is al eenvoudig, maar ik vertrouw 
het nu wel toe aan anderen. Als 
staatssecretaris van Financiën lijkt me 
dat wel zuiver. 

 

Waarom bent u lid van het CDA? 

Op mijn 17e ben ik lid geworden van 
CDJA omdat de visie van het CDA op 
de maatschappij mij het meeste aan-
sprak. Natuurlijk heb ik me ook geori-
enteerd bij andere partijen, maar daar 
voelde ik me niet thuis. 

Het vorige verkiezingsprogramma van 
het CDA heette ‘Samenleven doe je 
niet alleen’, dat geeft voor mij precies 
aan waar het om gaat: in zijn eentje 
zonder sociale binding komt een mens 
niet tot zijn recht, maar ook niet door 
afhankelijk te zijn van een onpersoon-
lijke en abstracte overheid. Ga uit van 
de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen en laat mensen samen naar 
oplossingen zoeken. Ik zie het CDA 
als de partij van de menselijke maat. 
Dan kun je alles overzien, ben je geen 
nummer en dan voel je je ergens bij 
betrokken. Dat betekent bijvoorbeeld 
overzichtelijke scholen en geen leerfa-
brieken, geen grote fusies van ge-
meenten, geen sluiting van kleine zie-
kenhuizen, ruimte voor verenigingen, 
geen dictatuur van de stopwatch in de 
thuiszorg, meer aandacht voor gezin 
en familie, en mogelijkheden om be-
taald werk en zorg te combineren. 

 

De politieke doelen van het CDA voor 
deze periode staan in het verkiezings-
programma ‘Betrokken samenleving, 
betrouwbare overheid’. Bij het ideaal 
van een meer betrokken samenleving 
staan respect, naastenliefde en ver-
antwoordelijkheid centraal. Respect 
voor Nederlandse waarden en nor-
men, voor politie-agenten, leraren en 
voor anderen in het algemeen. Naas-
tenliefde in de zin van oog voor elkaar 
en solidariteit tussen jong en oud, ge-
zond en ziek, en rijk en arm. En meer 
mogelijkheden voor het kunnen nemen 
van verantwoordelijkheid voor jezelf en 
voor anderen. 
Daarvoor is een overheid nodig die 
minder naar zich toe trekt en die voor 
de resterende, echte kerntaken be-
trouwbaar, daadkrachtig en conse-
quent is. 
 
Kees de Kok  
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gemeenteraad en van de com-
missies) , agendering van het 
college, raadscommissies, ge-
meenteraad, adviesnota's, be-
grotingen, algemene plaatselij-
ke verordeningen , welstands-
nota, persberichten en de ge-
meentepagina (zoals die weke-
lijks in het Nieuwsblad van Hui-
zen verschijnt). 

Hoe kan ik navigeren door alle 
informatie? 

Binnen het zoeksysteem kan je 
door middels van het aanvin-

De website (http://www.huizen.nl) 
van de gemeente Huizen is alweer 2 
jaar operationeel en heeft sinds de 
start de nodige verbeteringen on-
dergaan. Zo beschikt de website 
over eenvoudig te gebruiken zoek-

ken van de verschillende mappen ge-
richter zoeken naar de informatie 
waarnaar men opzoek is. 

U ziet, het nieuwe zoeksysteem van 
de gemeente Huizen heeft legio nieu-
we mogelijkheden welke het oude 
abonnement (op de papieren variant) 
haast overbodig maakt. 

Openbare stukken gemeente Huizen Online 
door Ruben Woudsma 

Hoe kom ik bij het zoeksysteem? 

Voor de openbare stukken is er een 
aparte rubriek in de linker navigatie 
van de website aanwezig. 

Hoe moet ik zoeken? 

Door een trefwoord (of woorden) in te 
tikken en op de blauwe zoekknop te 
klikken. 

Wat kan ik er vinden? 

Alle openbare stukken zijn terug te 
vinden middels het zoeksysteem. Zo 
maar een greep uit de beschikbare 
informatie: besluiten, notulen (van de 

systeem waarmee alle openbare 
stukken zijn terug te vinden. Het 
grote voordeel van dit online zoek-
systeem is dat met behulp van een-
voudige trefwoorden in alle openba-
re stukken kan worden gezocht. 



De complexiteit van de vormentaal (de 
waaier van motieven, de beel-
den die nu eens met elkaar 
rijmen en dan weer op elkaar 
botsen, de vervlechting van 
verhaallijnen) zie je pas wan-
neer je het boek uit hebt en 
begint met terugbladeren en 
herlezen. Dan valt op met hoe-
veel achteloze knapheid Het 
Geheim is gecomponeerd.  

Burgemeester Verdier was afgelopen 
vrijdag tijdens het televisieprogramma 
“2-vandaag” te gast bij de familie Ra-
madani in Huizen. Dit gezin (vader, 
moeder en twee kinderen) komt, 
evenals vele andere langdurig in ons 
land verblijvende asielzoekers, niet in 
aanmerking voor een pardon en wordt 
dus met uitzetting bedreigd.  Burge-
meester Verdier liet in niet mis te ver-

Mobiliteit speelt een belangrijke rol 
in ons leven. Hoe verhoudt zich het 
aantal verplaatsingen en de wijze 
daarvan in stedelijk en niet- stede-
lijk gebied? Welk deel van de ver-
plaatsingstoename is aan vrouwen 
en welk deel aan mannen toe te 
schrijven?  

De overheid heeft hierover verschillen-
de onderzoeken gedaan. Verschillen-
de brochures zijn gepubliceerd. Nieu-
we ruimtelijke concepten zijn bedacht 
en uitgevoerd (bijv. Vinex-locaties). 
Maar praktijk voorbeelden laten zien 
dat geen van deze maatregelen af-
doende zijn. Voor de uitwerking en 
invulling van het jaarthema zoekt het 

CDAV enthousiaste mensen die zich 
betrokken voelen bij dit thema. Je ver-
diepen in de materie, organiseren van 
activiteiten, motiveren van mensen, 
draagvlak creëren, ontwikkelen van 
een visie en aanbevelingen, publiciteit 
en media; zoals je leest kunnen we 
veel verschillende talenten gebruiken!  

Wilt u meer weten hierover of heeft u 
interesse aan deze onderwerpen deel 
te nemen bezoek dan onze website 
http://www.cda.nl/huizen Of mail 
naar het secretariaat CDAV Huizen: 
jameijs@hotmail.com U kunt ook bel-
len 035 – 5258420 Of mail naar: 

cdav@bureau.cda.nl  

CDA Vrouwen 
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Boekbespreking CDAV  
Het Geheim (Anna Enquist) 

Lezers krijgen het gemakkelijkst greep 
op de taal van de emoties. Opvallend 
is hoe zuinig daar in Het Geheim mee 
wordt omgesprongen, zeker in vergelij-
king met Enquists gedichten en haar 
eerste roman. De stijl is sober en com-
pact, de mededelingen beknopt. Soms 
is de verteltrant van een kinderlijke, al 
te kinderlijke eenvoud, maar dat heeft 
er ongetwijfeld mee te maken dat het 
perspectief meestal bij de jonge Wan-
da ligt. 

Het CDAV, voluit CDA VrouwenBe-
raad is een organisatie van vrouwen 
binnen het CDA die meedenken en 
hun inbreng leveren aan het politiek 
gebeuren. Zowel landelijk, provinciaal 
als plaatselijk. Het CDAV is een or-
ganisatie waar je bij wilt horen! 

De fractie staat volledig achter het 
beleid van burgemeester Verdier en 
CDA wethouder Jaap Kos dat geen 
enkel asielzoekersgezin in Huizen 
op straat zal worden gezet.  

Het CDA in Huizen is trots op de 
heldere uitspraken die burgemees-
ter Verdier afgelopen vrijdag in het 
televisieprogramma “2-vandaag” 
heeft gedaan over de voorgestelde 
maatregelen van minister Verdonk 

CDA Huizen trots op uitspraken 
burgemeester Verdier  



Colofon 
Veertiende jaargang, nummer 1, februari 2004. Het ledencontact-
blad van het CDA-Huizen komt uit onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur. 

Frequentie: 
Het blad verschijnt één maal in de drie maanden. 

Kopij aanleveren voor het volgende nummer: 

vóór 31 mei 2004 a.s. 

Drukkerij: 
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders! Druk: J.Bout & Zonen 

stane bewoordingen weten dat hij dit 
gezin niet zonder meer zou laten ver-
trekken. Hij bestempelde het beleid 
van de minister als “rommelig” en he-
kelde ook de houding van de CDA 
fractie in de Tweede Kamer, die tot nu 
toe met de voorstellen van de Minister 
akkoord is gegaan. Burgemeester Ver-
dier schaart zich hiermee publiekelijk 
achter ruim 2/3 van de CDA burge-
meesters in Nederland die het voorge-
stelde beleid van Minister Verdonk niet 
steunt.  

 

Streng, maar humaan asielbeleid 

Het CDA in Huizen is voor een streng, 
maar wel humaan asielbeleid. Voor de 
lange termijn zou meer geïnvesteerd 
moeten worden om mensen in hun 
geboorteland te helpen of opvang in 
de eigen regio te ondersteunen, zodat 
minder mensen hoeven vluchten van 
het ene continent naar het andere. 
Ook voormalig CDA minister president 

Ruud Lubbers heeft vanuit zijn huidige 
functie bij de UNHCR hiervoor een 
pleidooi gehouden.   

 

Nieuwe Vreemdelingenwet 

Sinds de nieuwe Vreemdelingenwet in 
2001 van kracht is geworden is er in 
Nederland sprake van een uiterst 
steng toelatingsbeleid. De asielproce-
dures zijn aanmerkelijk korter gewor-
den, waardoor asielzoekers in de regel 
snel weten waar ze aan toe zijn. Het 
CDA Huizen vindt dit een aanmerkelij-
ke verbetering ten opzichte van de 
oude situatie. 

Echter is ten tijde van de oude Vreem-
delingenwet de situatie ontstaan waar-
door asielzoekers tussen de 3 en 14 
jaar moesten wachten op een definitie-
ve uitspraak over hun verblijfsstatus. 
Deze mensen hebben niets crimineels 
of onoorbaars gedaan. Zij spreken 
veelal goed Nederlands. Hun kinderen 

zijn hier geboren en gaan hier naar 
school. Zij wachten en hopen al zoveel 
jaren, omdat de Rijksoverheid dit mo-
gelijk maakte.  

 

Falend Asielbeleid 

Het zou naar de mening van het CDA 
Huizen rechtvaardig zijn als de Rijks-
overheid de gevolgen van het falende 
asielbeleid uit het verleden zou erken-
nen en de groep asielzoekers die on-
der de oude Vreemdelingenwet ons 
land zijn binnengekomen ruimhartig 
pardon zou verlenen. Andere Europe-
se landen als Duitsland, België, Italië, 
Spanje en Griekenland gingen ons 
hier al in voor. In die landen ging het 
om vele honderdduizenden mensen 
die een pardon kregen. In Nederland 
betreft het slechts (!) 26.000 mensen. 
Het CDA Huizen zal haar standpunt 
ook nadrukkelijk bij de CDA fractie in 
de Tweede Kamer bepleiten  
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Datum Activiteit 
2 feb Werkbezoek 
3 feb Commissie ROW 
4 feb Commissie BWZ 
5 feb Commissie ABF 
9 feb Werkbezoek 
16 feb Fractie 
19 feb Gemeenteraadsvergadering 
23 feb Fractie 
26 feb Presidium 
  
1 mrt Geen fractie 
8 mrt Werkbezoek 
15 mrt Fractie 
16 mrt Commissie ROW 
17 mrt Commissie BWZ 
18 mrt Commissie ABF 
22 mrt Werkbezoek 
29 mrt Geen Fractie 
  
1 apr Gemeenteraadsvergadering 
5 apr Fractie 
12 apr Geen fractie 
19 apr Fractie 
26 apr Presidium 
30 apr Koninginnendag 

Contact: 
Hinde 3, 1273 GN Huizen 

tel: (035) 524 44 37 

fax: (035) 523 16 55 

e-mail: reinjansen@planet.nl 

Redactie: 
Rein Jansen, hoofdredacteur 

Kees de Kok 

Harry Meijers, columnist 

Nel Woudsma 

Ruben Woudsma Website: 
http://www.cda.nl/huizen 

Agenda 



Bestuur CDA Huizen 

Voorzitter: Wim Zwanenburg 
A. Crijnssenstraat 7, 1411 DV Naarden 

tel. (035) 523 56 91 
e-mail: wimzwanenburg@hotmail.com 
 

Vice-voorzitter : Ab van de Born 
Populierenlaantje 5a, 1272 CW Huizen 
tel. (035) 525 47 45 
 

Secretaris: André Verkaik 
Vossestraat 32, 1273 TS Huizen 
tel. (035) 524 37 73 
e-mail: verkaik.andre@12move.nl 
 

Lid:  Kees de Kok 
Langestraat 60, 1271 RC HUIZEN 
tel. (035) 52 61 930 
e-mail: cgdekok@planet.nl  
 
Lid: Jaap Rutger Kos 
Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen 
tel. (035) 525 43 14 
e-mail: jaapkos@tiscali.nl 
 

Lid: José Meijs-Rutten 
Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen 
tel. (035) 525 84 20 
e-mail: jameijs@hotmail.com 
 

Lid: Cees Teeuwissen 
Keucheniusstraat 25, 1271 BM Huizen 
tel. (035) 525 95 61 
e-mail: teeuwissen@teeuwissen.com 
 

Lid: Robert de Vries 
de Drost 2, 1274 HZ Huizen 
tel. (035) 526 84 76 
e-mail: r.en.a.de.vries@hetnet.nl 
 

Lid: Ruben Woudsma 
Merino 22, 1273 JG Huizen 
tel. (035) 602 97 77 
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl 
 

Rekening nummer: 65.02.26.798  

t.n.v. penningmeester CDA 
ING Bank Huizen 
Girorekening: 251617 
 

CDJA -Huizen  

Jaap Rutger Kos 

Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen 

tel. (035) 525 43 14 

e-mail: jaapkos@tiscali.nl 

 

CDA –Vrouwen  

Voorzitter: Mevr. José Meys-Rutten 

Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen 

e-mail: jameijs@hotmail.com 

 
Secretariaat:  

p/a Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen 

tel. (035) 525 84 20 – 525 72 02 

 
Penningmeester:  

Mevr. Nel Woudsma-Spaander 

Crailoseweg 56, 1272 EW, Huizen 

tel. (035) 523 17 40 

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDA – Wethouder 

Jaap Kos, Wethouder ROW 

Kotter 2, 1276 CE Huizen 

tel. (035) 525 27 45 

e-mail: jaap-kos@wanadoo.nl 

 

CDA – fractie 

Jo Beltman, fractievoorzitter 

Nw Bussummerweg 42 

1272 CJ Huizen 

tel. (035) 525 61 53 

e-mail: jwa.beltman@wanadoo.nl  

 

Nelly Rebel-Kruijmer, vice-
fractievoorzitter 
Arie de Waalstraat 13 
1272 CB Huizen 
tel. (035) 525 66 49  
e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl 
 

Bert Rebel 

Bovenlangewijnseweg 10 
1272 BX Huizen 
tel (035) 526 40 87 
e-mail: bert.rebel@wanadoo.nl 
 

Janny Bakker-Klein, fractiesecretaris 

Bachlaan 16 

1272 EK Huizen 

tel. (035) 525 43 27 

e-mail: j.bakker-klein@wanadoo.nl 

 
Nel Woudsma-Spaander 
Crailoseweg 56 
1272 EW Huizen 

tel. (035) 523 17 40 

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl 

Adressen 
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Rondkijker 
CDAchterzijde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door Harry Meijers 

 

De eerste vergadering van de gemeenteraad in 2004 zit er weer op. Een hele korte dit 
keer en dat mag daarom wel vermeld worden. 

 

Bij het agendapunt “vragen van raadsleden “ meldden zich maar liefst 5 partijen. Waar-
van 4 over hetzelfde onderwerp:  De “vermeende tegenwerking” van de gemeente inza-
ke het mogelijk maken van het referendum over het elektronisch casino. De gemeente 
had ”iets” aan de wet toegevoegd (Groen Links), de gemeente werkte de pogingen om 
een referendum te gaan houden tegen (CU), D’66 had dezelfde vraag. Leefbaar Huizen 
kwam met een motie over een raadgevend referendum. De motie werd aangehouden. 

De burgemeester antwoordde zelf en bleek boos. U brengt het gemeentebestuur in dis-
krediet zo voer hij uit tegen de vragenstellers. Wat wij hebben gedaan is gebeurd in 
overleg met het ministerie en de wet is niet helemaal duidelijk.  

Wat was er eigenlijk aan de hand? De burger die het verzoek om een referendum onder-
steunt kan dat op 2 manieren duidelijk maken: 

A:  door naar het loket van burgerzaken te gaan en een formulier in te vullen of door B: 
het naar de gemeente zenden van een schriftelijke ondersteuning. 

In het eerste geval moet men zich legitimeren, en in het tweede geval hoeft dat niet. De 
verzoeker zou dus meerdere verzoeken in kunnen sturen met verschillende namen. En 
dat mag nou net niet. Vandaar dat de gemeente aan de brief toevoegde dat er een kopie 
van een geldig legitimatiebewijs bij moest. Want een referendum is prima maar moet 
dan wel eerlijk gebeuren. En die toevoeging, beste lezers en lezeressen, had de ge-
meente nou niet mogen doen. Vandaar de vragen. Overigens, wees gerust, de gewraak-
te toevoeging wordt er uit gehaald. Het ministerie liet op de dag van de vergadering we-
ten dat iets dergelijks bij nader inzien niet was toegestaan. En zo was iedereen weer 
tevreden. U mag uw instemming schriftelijk laten blijken zonder u te hoeven legitimeren. 
Maar wel eerlijk blijven hoor. 

 

Zo blijft de Graaf Wichman nog wel een poosje actueel in ons dorp. De gemeente wil 
revitaliseren. Overigens Gerrit Pas had weer een nieuw woord uitgevonden. Heropfris-
baar maken. Ik kon het niet in Van Dale vinden. Als u het vindt laat het dan even weten. 

 

2004 belooft politiek een interessant jaartje te worden met als ultiem hoogtepunt wellicht 
een echt referendum. Dat wordt dan ergens in juni gehouden, gelijktijdig met de Europe-
se verkiezingen. Want dan moet er toch gestemd worden, nietwaar, en gaat alles in één 
moeite door en kost het minder geld. 

De grote vraag blijft echter: Wat te doen als de plannen rond de Graaf Wichman door het 
referendum niet door kunnen gaan. Teuge zijn is  één (en niet zo moeilijk), maar het ant-
woord op de vraag wat dan  is moeilijker dan gedacht. 

Rondkijker wenst iedereen veel wijsheid toe. 

 

P.S. weet u wat miscreëren is ?  Gerrit Pas wel.  
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