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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen. Hierin een
overzicht van de afgelopen vergaderronde en de standpunten die het CDA Huizen in de
verschillende dossiers heeft ingenomen. Volgende week gaat weer een nieuwe
vergaderronde van start, daarom geven wij u eerst een overzicht wanneer welke
commissie vergadert en we laten ons graag op de hoogte brengen van uw mening over
een bepaald onderwerp! U kunt gerust mailen (keesdekok@cdahuizen.nl) of
langskomen. Ook uw reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar dit adres. Het lijkt
wat ver weg, maar we nu zijn al data aan het inplannen om de behandeling van de
voorjaarsnota (eind juni) voor te bereiden. We houden u op de hoogte, aarzel niet om
ons ook op de hoogte te houden!

Vergaderingen
Ter voorbereiding op de commissievergaderingen van 15, 16 en 17 april vergadert de
CDA-fractie op maandag 14 april ‘08 om 20:00 uur in commissiekamer I in het
gemeentehuis van Huizen. Bel even met Kees de Kok (06-27852863) of mail
(keesdekok@cdahuizen.nl) om uw bezoek aan te kondigen.
De volgende drie openbare commissievergaderingen vinden plaats:
Dinsdag 15 april ‘08, Commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening
o Nota Dierenwelzijnsbeleid 2008-2012
Woensdag 16 april ‘08, Commissie Ruimte, Wonen en Milieu
o Verzoek om trap Gooimeerpromenade terug te brengen tot een helling
o Plan van aanpak verbeter- en herontwikkelingsplan Stad en Lande-noord
o Plankeuze woningbouw singelzijde Holleblok
o Vaststellen randvoorwaarden woningbouw locatie Huizermaatweg
Donderdag 17 april ‘08, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
o Project nieuwe Media
o Rapport rekenkamercommissie “Sturen of besturen?”
Kijk op www.huizen.nl voor alle vergaderonderwerpen en de achterliggende stukken.
De bovengenoemde commissievergaderingen worden gehouden als voorbereiding op
de reguliere raadsvergadering van donderdag 15 mei ´08.

Politieke beschouwingen

Vaststellen bestemmingsplan Kom-West 2007
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad op donderdag 27 maart constateerde CDAfractielid Kees de Kok dat het vaststellen van een bestemmingsplan de inwoners van
Huizen in beweging brengt, gezien de 49 reacties en 14 zienswijzen die zijn ontvangen.
Het kerkgebouw aan de Kortenaerstraat was een belangrijk onderwerp van discussie in
de raad. Omwonenden beklaagden zich over de (parkeer)overlast en protesteerden
daarom tegen eventuele uitbreidingsplannen van de kerk. Het CDA vindt dat
parkeeroverlast geen onderwerp is dat via een bestemmingsplan moet worden geregeld.
Het college is wel opgeroepen om, bijvoorbeeld door inzet van bijzondere
opsporingsambtenaren en de politie, actief te laten optreden tegen parkeeroverlast in de
buurt. Daarnaast werden de gebruikers van het kerkgebouw opgeroepen om geen
(parkeer)overlast voor omwonenden te veroorzaken.
Meer informatie: keesdekok@cdahuizen.nl
Bouw appartementen Oranje Weeshuisstraat / Havenstraat
Het CDA is akkoord gegaan met het plan voor de nieuwbouw van 15 appartementen op de hoek
Oranje Weeshuisstraat / Havenstraat. Qua schaal en stijl past het plan tussen gebouwen als de
Oude Kerk, de pastorie en het Oranje Weeshuis. Het CDA vindt daarom dat het een
kwaliteitsimpuls zal zijn voor het dorpscentrum.
Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl

Vaststellen Regionale Woonvisie
Net als een meerderheid van de gemeenteraad is het CDA Huizen akkoord gegaan met de
Regionale Woonvisie. Kernpunten uit het actieprogramma zijn onder andere het opstellen en
actualiseren van gemeentelijk woonbeleid en het maken van regionale prestatieafspraken. Een
van de belangrijkste streefpunten is de verdeelsleutel voor nieuwbouwprojecten op de volgende
wijze: 1/3 goedkoop, 1/3 middelduur en 1/3 dure bouw.
Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl

