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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen. We geven een
kort overzicht van onze inbreng tijdens de programmabegroting 2009 en de
raadsvergadering van 3 november 2008. Ook krijgt u een impressie van onze wandeling met
de Visio-bewoners, samen met de wethouder en een aantal bestuursleden.

Programmabegroting 2009
Op donderdag 30 oktober 2008 is de programmabegroting voor 2009 vastgesteld. De
begroting geeft het college voldoende uitdaging om, in samenwerking met burgers,
ondernemers, verenigingen en organisaties, in het komende jaar te werken aan lopende en
nieuwe ontwikkelingen in ons dorp. Wij kunnen ons goed herkennen in deze begroting. We
zien er veel in terug vanuit ons verkiezingsprogramma “ALLEEN SAMEN WERKT”! De CDAfractie heeft het college daarom gefeliciteerd met de programmabegroting 2009. Wel heeft
de CDA-fractie aandacht gevraagd voor de volgende thema’s:
- Bestrijding van overlast en criminaliteit,
- Werkgelegenheid in Huizen en
- Duurzaamheid.
De CDA-fractie heeft aan het college gevraagd:
- Meer blauw op straat. Is het college al in gesprek geweest met de chef van het district
Gooi Noord van de politie Gooi en Vechtstreek over de inzet van meer wijkagenten?
- Het Lucent terrein volledig beschikbaar te stellen voor werkgelegenheid.
- Het bedrag van € 693.000 uit de themagelden te gebruiken om de plannen uit het
klimaatprogramma en de ambities uit het CDA-fietsplan te financieren.
- Aan te geven welke aanpassingen u alsnog in het milieuprogramma 2009 gaat
doorvoeren als gevolg van de mede door het CDA ingediende motie over het
klimaatbeleid.
Meer informatie: bertrebel@cdahuizen.nl

Raadsvergadering 3 november 2008
Regionalisering brandweer
Een belangrijk punt tijdens de raadsvergadering van 3 november was de regionalisering van
de brandweer. De CDA-fractie heeft het regionaliseringsproces kritisch gevolgd. Wij hebben
als fractie vanaf het begin een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de
regionalisering. Zo hebben wij steeds benadrukt dat regionalisering niet zou mogen leiden tot
een afnemende betrokkenheid van vrijwilligers bij het brandweerwerk. Dit zal er namelijk toe
leiden dat de uitruk in de toekomst alleen maar tegen hogere maatschappelijke kosten zal
plaatsvinden. Ook hebben we ervoor gewaakt dat er een uitholling van de lokale democratie
(wel betalen maar niet bepalen) zou plaatshebben. De publicaties in de veiligheidskrant en
de informatie tijdens een speciale commissievergadering over dit onderwerp hebben ons
ervan overtuigd dat de zorgvuldigheid waarom was gevraagd, is gewaarborgd. Ook ten
aanzien van het opheffen van het duikteam kan de CDA- fractie, gezien de rapportage
hierover en de strengere eisen die gesteld worden, akkoord gaan. Wij wensen het bestuur
van de veiligheidsregio veel succes en zien uit naar de toegezegde evaluatie momenten over
het verloop van het regionalisatie proces.
Meer informatie: nellyrebel@cdahuizen.nl
Voetbalkooi Bestevaer
Er is tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid gesproken over de voetbalkooi aan de
Bestevaer. Deze speelvoorziening is in 2001 aangelegd als voorziening voor in deze buurt
wonende kinderen van 10 t/m 15 jaar. De voetbalkooi wordt echter veelvuldig gebruikt door
oudere jongeren (16+) en volwassenen, afkomstig uit geheel Huizen en omgeving. Het
gedrag van deze oudere jongeren en volwassenen leidt voor omwonenden tot
onaanvaardbare overlast en het CDA heeft daarom een tweetal moties ingediend. De eerste
motie roept het college op om uiterlijk in november 2009 een eerste concept van de
geactualiseerde nota speelplaatsenbeleid aan de commissie OMD voor te leggen. In deze
nota wordt onder meer op wijk- en buurtniveau aandacht besteed aan de behoeften aan
speelvoorzieningen bij de verschillende leeftijdscategorieën. Uit deze nota moet ook blijken
of er inderdaad gebrek is aan voorzieningen voor oudere jongeren in onze gemeente, zodat
uiteindelijk een structurele oplossing kan worden bereikt. Tot die tijd zal een oplossing
moeten liggen in nachtelijke afsluiting van de voetbalkooi tijdens de zomermaanden. In de
tweede motie wordt het college opgedragen om, in overleg met de burgemeester van
Naarden (de voetbalkooi ligt op Naardens grondgebied), afspraken te maken over en toe te
zien op adequate handhaving door de politie. De afsluitingsmaatregel zal nu op twee
momenten worden geëvalueerd, namelijk in juni en in november 2009. Tenslotte heeft het
college de opdracht gekregen om de omwonenden en de gebruikers van de voetbalkooi
actief bij het proces van evaluatie te betrekken.
Meer informatie: nellyrebel@cdahuizen.nl

Werkbezoek
CDA aan de wandel met bewoners Visio
Naast de fiets is ook de ‘benenwagen’ een populair vervoermiddel bij de mensen van het
CDA Huizen. Tijdens Make A Difference Day (MADD) maakten de wethouder, fractieleden
en het bestuur van de lokale afdeling met een aantal bewoners van Visio een wandeling naar
de kinderboerderij in het Stadspark. Dankzij behulpzame medewerkers van de
kinderboerderij konden zij konijnen, kippen en geitjes aaien en knuffelen. Zelfs één van de
paarden werd uit de wei gehaald om uitgebreid te worden betast. De middag eindigde met
wat regen, maar het heerlijke kopje koffie en de plak cake maakten alle inspanningen meer
dan goed!

Dankzij behulpzame medewerkers van de kinderboerderij konden de Visio-bewoners
konijnen, kippen en geitjes aaien en knuffelen.
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