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Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart
Dit nummer staat in het teken van de
verkiezingen op 7 maart. Op pagina 5
worden de kernpunten uit ons verkiezingsprogramma ALLEEN SAMEN
WERKT belicht.
Op de achterzijde treft u de politieke
statements aan van elk van de tien eerste kandidaten op onze verkiezingslijst.
Deze statements vind u ook op onze
nieuwe website www.cdahuizen.nl,
lees hierover op pagina 7.
Bijgaand vind u een brief van de Campagneleider om de Campagne met een
financiele bijdrage te ondersteunen.
Ook zult u een raamaffiche ontvangen
en een ansichtkaart waarmee u een
kennis persoonlijk op onze kernpunten
kunt wijzen en overtuigen ook voor het
CDA te stemmen.

Alleen samen werkt!

Estafettestokje
Het CDA en de gemeente Huizen is
veel dank verschuldigd aan een drietal mensen die zich de afgelopen 4
jaar enorm hebben ingezet. Wethouder Jaap Kos en de gemeenteraadsleden Jo Beltman en Nel
Woudsma. Zij hielpen het CDA veel
van de beloften van 4 jaar geleden
waar te maken. Lees over hen op
pagina 6.

De CDA-fractie blijft haar standpunten afstemmen met de betrokkenen.
Op deze foto ziet u hoe op 23 januari jl. de fractie met een veertigtal betrokkenen in het
gemeentehuis overleg pleegde over het dilemma met betrekking tot de aanleg van extra
ligplaatsen in de haven. Tijdens deze hoorzitting discussieerden vertegenwoordigers van
de stichting Jachthaven, de Oude Haven, ligplaatshouders en wachtlijsters over het voornemen van de gemeente € 1,8 miljoen te investeren, dat op 31 januari in de raadscommissie besproken wordt. De CDA-fractie kreeg steun voor haar standpunt dat havenexploitatie geen gemeentetaak is. Het voorstel werd gedaan met een deskundige bemiddelaar aan tafel te gaan om een oplossing te vinden voor het ontstane dilemma.
Lees hierover verder op pagina 4, nieuws van de fractie.

Verder in dit nummer:

Van de voorzitter • Van de fractie • Nieuwe website • Achterpagina verkiezingsspecial

Van de voorzitter
Ik heb er vertrouwen in dat we na een
goede verkiezingscampagne bij de
gemeenteraadsverkiezingen in maart
2006 weer eens de grootste partij in
Huizen kunnen worden. De vorige verkiezingsuitslagen voor landelijke en
Europese verkiezingen waren wat dat
betreft bemoedigend. Het CDA Huizen
heeft een zeer goed voorbereidingsjaar achter de rug. We hebben door
middel van enquêtes de burgers van
Huizen geraadpleegd en de resultaten
daarvan vormden naast onze eigen
idealen een prima inbreng voor ons
nieuwe verkiezingsprogramma. We
hebben onder aanvoering van onze
lijsttrekker Janny Bakker een lijst met
een top-10 die staat als een huis, de
betrokkenheid en inzet van de leden
was en is groot. Zo denk ik met plezier
terug aan de vergaderingen van de
Programcommissie van het afgelopen
jaar. We zaten soms met wel 12 man
aan tafel en er werd stevig gediscussieerd. Verkiezingen zijn niet alleen het
moment om nieuwe plannen te presenteren maar vormen ook een moment om verantwoording af te leggen.
Resultaten
De gemeenteraadsfractie 2002-2006
heeft als team goed gewerkt en grote
inzet getoond. Dank daarvoor! In het
kader van het dualisme is de fractie de
afgelopen jaren niet in het gemeentehuis blijven hangen, maar de fractie
heeft actief de burgers en veel organisaties en verenigingen opgezocht. Van
het vorige verkiezingsprogramma en
van het Collegeprogramma is veel
gerealiseerd. Onze vorige lijsttrekker,
wethouder Jaap Kos, heeft in de afgelopen collegeperiode een behoorlijk
aantal projecten mogen realiseren of
in gang mogen zetten, zoals de Bunwoningen, een groot succes. Een
moeilijk inspraaktraject bij de Vista is
tot een goed einde gebracht en binnenkort start de bouw van het project
Regentesse. Het College is niet voor
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zijn verantwoordelijkheid weggelopen
en het heeft een gezond financieel
beleid gevoerd. Daarvoor was onder
meer ook een belastingverhoging
noodzakelijk, waar ook de VVD mee
heeft ingestemd, maar juist daarom
kunnen we de komende jaren de lastenverhoging zeer beperkt houden. In
de huidige raadsperiode zijn goede
afspraken gemaakt met de VVD over
de realisatie het project Keucheniusstraat. Het niet toestaan van ‘betaald
parkeren’ mag niet langer een dogma
zijn dat verdere ontwikkeling in de weg
staat. Wij hebben de verwachting dat
dit project de komende collegeperiode
eindelijk gerealiseerd kan worden. Wij
willen het winkelcentrum in het Oude
Dorp, het Hart van Huizen, versterken.
Het Lucent-terrein moet open blijven
voor andersoortige bedrijfsvestigingen.
Daarmee wordt ook een belangrijke
impuls gegeven aan een van de
speerpunten van ons verkiezingsprogramma: werk in Huizen. Het nieuwe
college zal zich stevig moeten inzetten
voor het acquisitiebeleid en voor bedrijfsvestigingen in Huizen. Huizen
mag niet alleen maar een forensengemeente zijn en geen slaapdorp worden.

genoeg om taken zelf aan te pakken.
Efficiëntie nastreven is prima. Dat kan
ook in gewestverband, in intergemeentelijke samenwerking. Wat mij betreft
zijn de gemeenteraadsverkiezingen
2006 niet de laatste Huizer gemeenteraadsverkiezingen. Ons verkiezingsprogramma is daar ook duidelijk over.

Herindeling

Overigens wordt de komende jaren het
gemeenteraadswerk waarschijnlijk
veel intensiever, vooral ook door de
invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), verdwijnt, samen met de Wet
Voorzieningen Gehandicapten en wat
kleine wetten. Uit de AWBZ worden nu
de verpleeghuizen, de thuiszorg en de
gehandicaptenzorg betaald. Deze
enorme pot met rijksgeld, de helft van
het zorgbudget, gaat naar de gemeenten. Het doel: zorg op maat, waar
mantelzorg niet beschikbaar is. Van
gemeentebestuurders wordt de komende jaren veel creativiteit en veel
werk verwacht. De gemeente komt

De afstand in tussen burger en politiek
is in Huizen niet groot. Alle bestuurders en gemeenteraadsleden zijn zeer
direct aanspreekbaar en dat wil ik
graag zo houden. In dit kader wil ik
dan ook even kwijt dat ik het niet eens
ben met onze afscheidnemende burgemeester Jos Verdier die op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Huizen opnieuw pleitte voor gemeentelijke herindeling. Wat mij betreft, met
uitzondering van enkele grenscorrecties zoals bij de Bijvanck, is een grootschalige gemeentelijke herindeling niet
iets dat wij als gemeente Huizen zouden moeten willen. Een gemeente van
meer dan 40.000 inwoners is groot

Preventie
De gemeente moet gewoon, en gewoon goed, bestuurd worden. De locale politiek kan soms dodelijk saai zijn,
veel beleid gaat over beheer. Vaak is
80% van het beleid gericht op voorzorg. Dat is in eerste instantie niet
spectaculair, maar de noodzaak daarvan zien we op momenten dat de dijken doorbreken zoals het afgelopen
jaar in New Orleans. Dat zien we op
het moment dat een dak boven een
ijshal in Zuid-Duitsland instort onder
het gewicht van de sneeuw. Als locale
politici hun verantwoordelijkheid hadden genomen dan waren deze rampen
waarschijnlijk voorkomen. Veel burgers klagen over regelgeving, maar
die regels zijn er vaak niet voor niets.
En handhaving van regels is ook hard
nodig.
WMO
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dichter bij de burger te staan en de
gemeente zal de ruimte krijgen om
oplossingen te vinden die aansluiten
bij de Huizer locale omstandigheden
en individuele behoeften. Geld dat in
het kader van de WMO aan de gemeente beschikbaar wordt gesteld
mag absoluut niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij de invoering van de WMO wil het CDA Huizen
een “WMO-platform” door de gemeente laten oprichten, waarin ouderenbonden, belangenverenigingen voor chronisch zieken en gehandicapten, zorginstellingen, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrale
en andere relevante maatschappelijke
organisaties tijdig participeren.

Idealen
Een politieke partij is niets waard als
we geen idealen zouden hebben. Als
we in de wereld rond kijken is het duidelijk dat we geen genoegen kunnen
nemen met de bestaande situatie, zeker niet als we dat afzetten tegen het
Bijbels perspectief. De mensen staan
elkaar nog vaak naar het leven en we
zijn nog steeds hard bezig de Schepping te beschadigen. Het CDA heeft
mensen in Huizen gevraagd wat zij
belangrijk vinden. Het antwoord is
vaak dat het hen gaat om een gezonde, schone en groene leefomgeving.
Het blijkt dat men zich zorgen maakt
over verontreiniging van de lucht, die
astma en cara veroorzaakt bij jonge
kinderen. Ook blijkt de ergernis over

verloedering en over vervuilde straten
en de groeiende bezorgdheid over het
voortdurend toenemende gemotoriseerde verkeer en de vervuiling die dat
teweeg brengt. Het christelijk ideaal
van verantwoordelijk rentmeesterschap mag van het CDA geen loze
kreet zijn. Het CDA Huizen wil hieraan
vooral een praktische betekenis geven. Huizen moet tot de schoonste
gemeenten van Nederland gaan behoren. Een betere wereld begint dicht bij
huis. Daarvoor doet het CDA Huizen
ook een appèl op de burgers, want
“alleen samen werkt”.

Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA Huizen

Colofon:
redactie: Rein Jansen
Kees de Kok
Nel Woudsma
Ruben Woudsma

kopij:
vóór 1 mei
website: http://www.cdahuizen.nl
Drukkerij: J. Bout & Zonen

adres:
Hinde 3 1273 GN Huizen
telefoon: (035) 524 44 37
e-mail:
reinjansen@planet.nl
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Nieuws uit de fractie
De fractie is bezig met het laatste deel van deze raadsperiode en we doen dit met gemengde gevoelens. Voor Jo
Beltman en Nel Woudsma is duidelijk dat zij na maart niet meer in de Raad terug keren. Nelly Rebel, Bert Rebel en
ondergetekende zullen wel verder gaan. En of we dat nu willen of niet, er verandert daarmee toch iets in de hechte
onderlinge band die binnen onze fractie in de afgelopen jaren is ontstaan.
Wat gelukkig niet is veranderd is de
inzet van alle leden van de fractie op
de inhoudelijke dossiers. Daarover
hebben wij nog steeds, zoals we dat
gewend zijn, onderling goede discussies.
Keucheniusstraat
Zo hebben we als fractie zeer intensief
samengewerkt op het dossier
“Keucheniusstraat”. Dit dossier kwam
in een stroomversnelling door het Collegevoorstel, om de supermarkt van
Lidl een permanente plek te geven op
het Lucentterrein. De CDA fractie vond
het belangrijk om de werkgelegenheid
van Lidl voor Huizen te behouden en
wilde daarom graag tegemoet komen
aan de wensen van Lidl voor een supermarkt met een omvang van ca.
1500 m2, maar dan niet op het Lucentterrein. Dat zou naar onze mening de
doodsteek betekenen voor de buurtwinkelcentra en het zou ook de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum
ernstig belemmeren. Daarom wilde
onze fractie een besluit om een investering te doen in het ondergronds parkeren op de Keucheniusstraat niet
over de verkiezingen heen tillen. Het
collegeakkoord stond een dergelijke
investering niet toe, maar we hebben
onze coalitiepartijen wel van de noodzaak daarvan kunnen overtuigen. Dat
is een doorbraak in een jarenlang slepend dossier, waar we trots op mogen
zijn.

noodzaak om actief op zoek te gaan
naar een fusiepartner. Dat standpunt
hebben we ook duidelijk uitgedragen.
Regionaal is echter wel veel aan de
hand. Met name de kleinere gemeenten hebben problemen, waar we als
gemeente Huizen niet de ogen voor
mogen sluiten. In de vergadering van
de commissie Algemeen Bestuur en
Financiën van januari is daarom besloten dat Huizen wel de bereidheid zal
tonen om op regionaal niveau mee te
denken over de beste oplossing voor
regionale problematiek. Maar dan
moet die problematiek wel eerst goed
in kaart gebracht worden, zodat we
met elkaar ook weten over welke problemen we het hebben en welke oplossingen daarvoor het meest geëigend zijn.
Mislukte overdracht jachthaven

Scenario’s herindeling / reactie op
plannen van de provincie

De CDA fractie betreurt
het mislukken van de gesprekken tussen gemeente en stichting jachthaven
over de overdracht van de
oude haven en de nieuwe
ligplaatsen in de gemeentelijke jachthaven aan de
stichting. De exploitatie
van de haven vinden wij
geen gemeentelijke taak
en wij vrezen dat de Huizer gemeenschap uiteindelijk veel meer geld kwijt
zal zijn als de gemeente
dit toch ook op de langere
termijn zelf blijft trekken.

Nu uit het onderzoek van Capgemini
naar de bestuurskracht van Huizen
duidelijk naar voren is gekomen dat de
gemeente Huizen voldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te blijven,
ziet de CDA fractie voor Huizen geen

Het voorstel van het College om nu zelf 1,8 miljoen
euro in extra ligplaatsen te
investeren komt naar onze
mening dan ook te vroeg.
Sowieso vinden we dat
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voor een dergelijk bedrag een openbare aanbesteding op zijn plaats is. Maar
liever zouden we zien dat toch nog
eens met de stichting wordt gesproken. Daarbij zou een onafhankelijke
derde een goede rol kunnen vervullen.
Uit de hoorzitting die we over dit onderwerp hebben georganiseerd kwam
dit ook nadrukkelijk als wens van vele
direct betrokkenen naar voren.
U ziet, veel complexe kwesties, die
aan het eind van deze raadsperiode
onze fractie behoorlijk bezig houden.
Daarnaast speelt de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester
en komt ook de campagnetijd steeds
meer in zicht. De nieuwe kandidaten
voor de gemeenteraad zijn zich al
weer aan het inwerken. Het zijn een
beetje vreemde, maar toch ook wel
weer boeiende tijden.
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Alleen samen werkt!
Het verkiezingsprogramma van het CDA heeft als titel: ALLEEN SAMEN WERKT. Een vlag die de lading uitstekend
dekt. Kees de Kok, voorzitter van de programmacommissie, geeft antwoord op enkele vragen.

Waarom de titel ALLEEN SAMEN
WERKT?
Met de titel van ons verkiezingsprogramma geven we aan waar het bij de
verkiezingen op 7 maart a.s. echt om
draait. Voor het CDA is de werkgelegenheid in Huizen één van de prioriteiten. Bestaande werkgelegenheid behouden en nieuwe werkgelegenheid
stimuleren. Verder benadrukken we
sterk dat we het samen moeten doen.
Jong en oud, autochtoon en allochtoon, overheid én burgers.

Dus werkgelegenheid is prioriteit
nummer één?
Ja, Huizers willen graag in hun eigen
dorp ondernemen en werken. Als de
ondernemers investeren ontstaat er
werkgelegenheid. De gemeente moet
daarom zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wij denken aan de
volgende maatregelen:

• De bedrijventerreinen van Lucent
en BNI behouden hun bedrijfsbestemming,

• Een betere uitstraling van bedrijventerrein ’t Plaveen,

• Bedrijfsverplaatsingen uit woonwij-

vier Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen door hun aanwezigheid en toezicht de overlast en
‘kleine criminaliteit’ direct aanpakken.
Maar de burgers moeten ook zelf aan
de slag. Samen met de burgers willen
we een aantal regels over respect en
fatsoen opstellen. Wij willen de oprichting van buurtverenigingen stimuleren.
Die buurtverenigingen moeten een
belangrijke rol gaan spelen bij de inspraak over groen, speelplaatsen en
buurtprojecten voor herinrichting en
veiligheid. De (sport)verenigingen zijn
belangrijk voor de leefbaarheid van
ons dorp. Vooral door de geweldige
inzet van vrijwilligers. De gemeente
moet het werven en behouden van
vrijwilligers dus krachtig ondersteunen.

ket bij de gemeente,

• Meer arbeidsplaatsen voor gehandicapten.

Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid?
De veiligheid en leefbaarheid in de
buurten moeten beter. Het CDA kiest
daarom voor de inzet van extra toezichthouders in elke wijk. Tenminste
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Waar kan ik het verkiezingsprogramma vinden?
Op onze vernieuwde website
www.cdahuizen.nl

Resultaten van CDA-beleid
Het CDA heeft haar beloften uit de
verkiezingsperiode gestand gedaan.
Daarbij hebben we steeds geprobeerd
in harmonie samen te werken met
andere partijen in de Raad.
Onze inspanningen hebben geleid tot
onder meer de volgende resultaten:

• uitstekende contacten met burgers
Hoe zit het met het sociale gezicht
van het CDA in Huizen?
Het CDA wil niet bezuinigen op zorg
voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten. Wij zijn voor het instandhouden van het budget voor bijzondere bijstand. Het Fonds bijzondere noden moet snel en flexibel blijven
inspelen op schrijnende en acute hulpvragen. Dat noemen we samen sociaal.

ken naar ’t Plaveen,

• Versterken van het ondernemerslo-

op maat kunnen inkopen.

en organisaties in Huizen;

• geen bezuinigingen op het minimabeleid;

• extra woningen voor starters;
• een nieuw gebouw voor de Van der
Brugghenschool;

• behoud van het Dienstencentrum
voor ouderen;

• méér geld voor sportverenigingen;
• geen gokhal maar wél uitgaansmogelijkheden voor de jeugd;

• doorbraak voor het winkelcentrum
Wat vinden jullie van de nieuwe
WMO?

op de Keucheniusstraat;

• inzet van wijkconciërges voor leefbare wijken.

Geld voor de uitvoering van de WMO
mag absoluut niet ergens ander voor
gebruikt worden. Het huidige voorzieningenniveau moet gehandhaafd blijven. Wij vinden het belangrijk dat er
keuzevrijheid voor burgers is, ook om
te kiezen voor indentiteits-gebonden
zorgaanbieders. We zijn voor de mogelijkheid van een Persoonsgebonden
Budget (PGB), zodat mensen zelf zorg

Vindt u mét ons dat dit belangrijke
zaken zijn? En bent u mét ons van
mening dat de bereikte resultaten basis moeten blijven in het toekomstig
beleid? Dan kunt u meewerken aan
een gemeenteraad mét ons: door te
stemmen op de kandidaten van het
CDA.
Pagina 5

Afscheid fractieleden en wethouder
In verkiezingstijd worden de nieuwe
(top-10-)kandidaten uitgebreid in de
spotlights geplaatst. Onvermijdelijk
betekent een verkiezing van nieuwe
gemeenteraadsleden en wethouders
echter ook het afscheid van een aantal
goede bekenden van de vorige politieke generatie. Mensen die zich met hart
en ziel voor de gemeente Huizen hebben ingezet. En niet alleen voor het
partijbelang. Afstand nemen,
"stoppen", is soms emotioneel heel
moeilijk. Het CDA en de gemeente
Huizen is veel dank verschuldigd aan
een drietal mensen die zich de afgelopen 4 jaar enorm hebben ingezet.
Wethouder Jaap Kos en de gemeenteraadsleden Jo Beltman en Nel
Woudsma.
Jaap Kos: Na een aantal perioden als
raadslid en als fractievoorzitter kon
Jaap zijn ambitie realiseren: wethouder worden in zijn eigen dorp. Hij heeft
veel gerealiseerd in de afgelopen vier
jaar. De sportnota, waarmee duidelijkheid werd gecreëerd over de visie van
de gemeente op sport en over de wijze
waarop de gemeente hieraan onder-

steunend wil zijn. De cultuurnota,
waarmee kunst en cultuur ook goed op
de kaart zijn gezet in Huizen. De vele
bouwprojecten, zoals de Bun, het
Mayonnaterrein, Centraal Wonen.
Veel jarenlange open plekken in ons
dorp konden op een verantwoorde
wijze worden ingevuld. Daarnaast
heeft Jaap ook het sociale gezicht van
de gemeente Huizen weten vast te
houden, door zijn (vaak ook persoonlijke) inspanningen op het gebied van
sociaal beleid. Resultaten om trots op
te zijn.
Jo Beltman: Heeft de eerste twee jaar
als enige ervaren fractielid de rol van
fractievoorzitter vervuld. Hij heeft als
mentor de kersverse fractieleden gevormd tot ervaren raadsleden. Dat was
geen sinecure. Toch nam hij zijn verantwoordelijkheid daarvoor en daar
zijn we hem zeer erkentelijk voor. Na
twee jaar gaf hij het stokje over aan
Janny Bakker, zodat hij zich kon wijden aan inhoudelijke dossiers op het
terrein waar hij al jarenlang graag actief op had willen zijn: ruimtelijke ordening. Jo is een raadslid dat zaken ge-

degen aanpakt, maar ook met een
goed gevoel van het politieke krachtenveld.
Nel Woudsma: In het team dat de
fractie vier jaar lang is geweest vervulde Nel een belangrijke schakel. Zij
heeft een zeer gedegen dossierkennis,
waarvan de fractie als geheel veel
profijt heeft gehad. Ook heeft zij zich
ingezet voor het goed reilen en zeilen
van de fractie, door het bijhouden van
planningen en het maken van afspraken voor werkbezoeken. Nel had ook
veel aandacht voor de sfeer in de fractie. Zij verzorgde kleine attenties bij
bijzondere gelegenheden, zowel binnen de fractie als daarbuiten.
Jaap, Jo en Nel, het bestuur van het
CDA Huizen is jullie zeer erkentelijk
voor je inzet. Wij hopen dat dit
'afscheid' geen definitief afscheid is en
dat het CDA Huizen en de Huizer gemeenschap nog van jullie bestuurlijke
ervaring in een andere vorm gebruik
mag maken.
Wim Zwanenburg
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CDA Huizen lanceert nieuwe website
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen lanceert CDA Huizen
haar nieuwe website. De site is door
webmaster Ruben Woudsma geheel
vernieuwd en is vanaf nu te bezoeken via een eigen domeinnaam:
www.cdahuizen.nl
Aanpassing huisstijl
Naar aanleiding van de landelijke wijzigingen aan de CDA Huisstijl is er besloten om de lokale website van CDA
Huizen aan te passen naar deze nieuwe kleurstelling. Veranderingen ten
opzichte van de oude website zijn onder andere kleurgebruik en navigatie.

hopen dat van deze mogelijkheden
ruim gebruik gemaakt gaat worden.
Gemeenteraadsverkiezingen
Nu 7 maart de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan gaan komen was
dit een aanleiding om ervoor te zorgen
dat de nieuwe website ruim voor de
verkiezingen klaar zou zijn. Op de
nieuwe website zijn de verkiezingen
dan ook een duidelijk onderdeel geworden. Zo kunnen bezoekers o.a.
met de eerste 10 kandidaten kennismaken en is het verkiezingsprogramma te bekijken op de website.

Alleen samen werkt!
Geheel in de lijn met de politieke en
bestuurlijke stijl van het CDA Huizen is
ervoor gekozen om de nieuwe site
voor de afdeling betere interactie mogelijkheden te geven met een ieder die
in het CDA geïnteresseerd is, of eigen
wensen of opvattingen aan het CDA
kenbaar wil maken. Bestuur en fractie
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Verkiezingsstatements van onze eerste kandidaten
1. Janny Bakker
Ik vind het niet aanvaardbaar dat zoveel ouderen in Huizen, die voor onze huidige welvaart hebben gezorgd, nu zelf
dreigen te verarmen. Dat mogen we toch niet laten gebeuren!
Daarom wil ik mij de komende jaren inzetten voor een rechtvaardig armoedebeleid in Huizen, waaronder ook een toegankelijk en ruimhartig “Fonds bijzondere noden”. Stem sociaal. Stem op mij!
2. Bert Rebel
Het CDA wil de gemeentelijke belastingen niet meer dan met maximaal het inflatiecijfer laten stijgen. Als er problemen
zouden komen in het huishoudboekje van de gemeente, dan moeten die niet afgewenteld worden op de burgers door
weer een belastingverhoging. Dat betekent dus dat er dan ergens bezuinigd moet worden. Zo moeten wij allemaal met
ons geld omgaan en dat is voor de gemeente niet anders. Daar wil ik de komende jaren ook op toezien.
3. Nelly Rebel-Kruijmer
Het is belangrijk dat middelbare scholieren kunnen deelnemen aan een maatschappelijke stage. Zo kunnen zij een
ervaring opdoen in het zich het dienstbaar maken voor andere mensen. De komende vier jaar wil ik mij daarvoor inzetten. Vindt u dit ook belangrijk? Stem dan op mij!
4. Jaap Van As
Als 25-jarige weet ik hoe moeilijk het is om in Huizen aan een betaalbare huur- of koopwoning te komen. Het is onaanvaardbaar dat Huizer jongeren tegen hun zin in naar een andere gemeente moeten vertrekken! De komende raadsperiode wil ik mij daarom inzetten voor de komst van meer betaalbare starterswoningen in Huizen.
5. Clary Vos
Als watersporter vind ik dat er in de havens meer betaalbare ligplaatsen moeten komen voor Huizer ingezetenen. Ik
vind ook dat we in Huizen de geschiedenis levend moeten houden, onder meer door het behoud van oude panden met
een cultuurhistorische waarde. Daar wil ik mij de komende jaren voor gaan inzetten.
6. Kees de Kok
De sportverenigingen draaien op vrijwilligers. De gemeente moet het werven en behouden van vrijwilligers dus krachtig
ondersteunen. Als uw volksvertegenwoordiger wil ik mij daar sterk voor maken, dus: Kies Kees voor een sportief Huizen!
7. Ingrid Pegtol
Het CDA wil in de komende jaren een grondige opknapbeurt van de woonbuurten rondom het winkelcentrum de Kostmand. Dat spreekt mij als buurtbewoner erg aan, want daarmee kan de leefbaarheid én de veiligheid sterk worden verbeterd. Ik wil hieraan in de komende raadsperiode dan ook graag mijn bijdrage leveren. Vindt u ook dat leefbaarheid en
veiligheid in ons dorp concreet aandacht verdient? Stem dan op mij!
8. Henk Wiesenekker
De gemeente moet stevig de regie nemen als straks de “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” wordt ingevoerd. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeten net als iedereen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving
en zelf kunnen kiezen hoe zij willen wonen en van wie zij zorg willen krijgen. Daar staat het CDA voor. Daar sta ik ook
voor.
9. Annemarie Klein-Nagel
Voor een veilig en verantwoord leefklimaat in Huizen voor ons én onze kinderen is voor mij, als moeder van drie kinderen, van belang dat we MET elkaar, respect hebben VOOR elkaar. Dat is waar het CDA voor staat. En daar wil ik mij
ook voor inzetten. Vindt u ook dat respect in onze samenleving voorop moet staan? Stem dan op mij!
10. Rutger Rebel
De gemeente Huizen moet initiatieven van groepen burgers die gericht zijn op het algemeen welzijn (zoals buurtverenigingen, sportverenigingen en organisaties die culturele activiteiten uitvoeren) steunen, want voor een vitale samenleving geldt: “Alleen samen werkt!”

