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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen. Nu de
vakantieperiode voorbij is informeren wij u graag weer over de stand van zaken in de Huizer
politiek en over 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.Vervolgens een terugblik op de
behandeling van de voorjaarsnota. Deze behandeling heeft vlak voor de zomervakantie
plaatsgevonden en graag blikken wij hier nog even op terug.
Vergaderingen
Ter voorbereiding op de commissievergaderingen (op 9, 10, 11 en 15 september ’08) vergadert
de CDA-fractie op maandag 8 september ‘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 vier openbare commissievergaderingen vinden plaats:
•
•

•

•

Dinsdag 9 september ‘08, Commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening
o Integratienota 2008-2011
Woensdag 10 september ’08, Commissie Ruimte, Wonen en Milieu
o Partiële herziening bestemmingsplan Dorp (perceel Calis, Veldweg 14)
o Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding Hoofdwinkelcentrum
o Proef met gratis OV tussen Huizen en Amsterdam
o Motie overlast sigarettenpeuken en kauwgom (ingediend door het CDA)
Donderdag 11 september ‘08, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
o Kadernota Economie
o Beantwoording raadsvragen kermislocatie
o Brief omwonenden A. Crijnssenstraat mbt verzoek verplaatsing voetbalkooi
o Experiment stemmen in willekeurig stemlokaal
o Regels exposeren gemeentehuis
Maandag 15 september ’08, Commissie ABM vergadert op politiebureau over:
o Themabijeenkomst integrale veiligheid

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 25 september ´08.

Politieke beschouwingen
Op donderdag 24 juni 2008 vonden de algemene beschouwingen plaats waarin door de raad
aan het College de kaders zijn aangegeven waarbinnen de begroting 2009 verder zal worden
uitgewerkt. Voor een aantal zaken heeft het CDA nadrukkelijk aandacht gevraagd.
Ruim baan voor de fiets!
De CDA-fractie heeft in mei en juni 2008 actie gevoerd onder de naam Ruim baan voor de fiets!
Op onze oproep aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om ideeën aan
te reiken op het gebied van veiligheid, fietscomfort en capaciteit van voorzieningen hebben
velen gereageerd: tientallen ideeën zijn aangereikt die het fietsklimaat in Huizen nóg verder
kunnen verbeteren. Wij hebben de bruikbare ideeën overhandigd aan het college en daarbij het
college gevraagd om in oktober 2008, bij de behandeling van de begroting 2009, een plan te
presenteren waarin de acties staan vermeld voor 2009, met een doorkijk naar 2010 en 2011.
Wat het CDA betreft, krijgen de volgende, door inwoners veel genoemde, plannen daarbij
prioriteit:
1. het wegwerken van achterstallig onderhoud aan fietspaden;
2. de verkeersveiligheid op rotondes;
3. het creëren en uitbreiden van mogelijkheden om de fiets te stallen in de winkelcentra
Oude Dorp en Oostermeent.
Bekijk alle resultaten op: http://www.cdahuizen.nl/pages/fractie/fietsactie.php
Meer informatie: Rutger Rebel, rutgerrebel@hetnet.nl
Bestrijding overlast sigarettenpeuken en kauwgom
In de afgelopen twee jaar heeft het College echt werk gemaakt van de aanpak van zwerfvuil.
Burgers zijn zich meer bewust van het zwerfafvalprobleem. Er zijn ook nieuwe afvalbakken
geplaatst. Toch is het CDA er niet zeker van dat Huizen in 2010 schoner zal zijn dan in 2006. Dit
komt vooral door een toename in de overlast van sigarettenpeuken en kauwgom. Na de
invoering van het rookverbod in de horeca zal dat nog meer het geval worden. De nonchalance
waarmee rokers hun peuken buiten weggooien is ergerniswekkend. Wij willen veel minder
peuken op straat zien. Meer handmatig vegen vinden wij een goed idee. Een nog beter idee
vinden wij het als de gemeente bedrijven verplicht hun directe omgeving schoon te houden. Wij
zouden hiertoe de APV wel willen wijzigen. In de commissie RWM op woensdag 10 september
’08 zal een door het CDA ingediende motie worden besproken.
Meer informatie: Kees de Kok, keesdekok@cdahuizen.nl
Mogelijkheid woningbouw voor starters
De CDA-fractie ziet uit naar het actieplan van de regionale woonvisie dat nog dit jaar zal worden
aangeboden. Wij spreken de uitdrukkelijke wens uit dat het realiseren van starterswoningen
daarbij prioriteit nummer één zal zijn. Daarom hebben wij tijdens de algemene beschouwingen
ons pleidooi herhaald om de twee nieuwe woontorens aan de Huizermaatweg voor 100% te
bestemmen voor jongeren!
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl

Wens(en) van voetbalclub SC AH ’78
Het CDA is blij met de bijdrage die sportclub AH ’78 al sinds 30 jaar levert aan onze
samenleving. Deze vereniging is een goede illustratie van het lokale integratieproces. In 1978 is
zij begonnen als een club voor en door Molukkers. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een
voetbalvereniging waar niet alleen Nederlanders van Molukse afkomst, maar ook autochtone
Huizers en jongeren van Turkse en Marokkaanse origine lid van zijn. Kortom, AH ’78 is een
voorbeeld van een geslaagde integratie zonder overheidsbemoeienis!
De sportclub is een relatief kleine voetbalvereniging (80 leden), die gebruik maakt van een zeer
eenvoudige, om niet te zeggen: gedateerde accommodatie. Nu heeft de sportclub een verzoek
ingediend om deze accommodatie te laten voldoen aan de eisen van de KNVB. Dit geldt vooral
voor de bespeelbaarheid van het tweede veld. Het CDA vindt dat de gemeente AH ’78 moet
faciliteren om op een fatsoenlijke manier hun sportactiviteiten te kunnen uitoefenen. Uiteraard
dient hierbij rekening te worden gehouden met het openbare karakter van het Stadspark. Het
college is, door middel van een door het CDA ingediende motie, opgeroepen om hierover op
constructieve wijze het overleg met AH ’78 te voeren.
Meer informatie: Kees de Kok, keesdekok@cdahuizen.nl

Stijging van het aantal auto- en woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 2007 ruim 60% hoger dan in 2004. Ook het aantal auto-inbraken
is de afgelopen drie jaar fors toegenomen (> 25%). Een zeer verontrustende ontwikkeling.
Intensieve voorlichting en preventie zijn hard nodig, maar zichtbare aanwezigheid van de politie
en een grote pakkans vinden wij zeker zo belangrijk. Het aantal inbraken moet echt veel minder
worden. Wij hebben het College opgeroepen voor 2009 harde afspraken te maken over de
aanwezigheid van de politie op straat. Huizen heeft volgens de norm recht op acht
politieagenten, maar het zijn er slechts vijf. Wij vinden dat die acht agenten er moeten komen!
Meer informatie: Nelly Rebel-Kruijmer, nellyrebel@cdahuizen.nl
Lucentterrein
Inmiddels hebben zich zo’n 40 bedrijven aangemeld voor vestiging op het Lucentterrein. Het
kunnen er zelfs nog meer worden! Onze opvatting dat Huizen een werkdorp is, zien wij hiermee
ruimschoots bevestigd. Er dient goed te worden gekeken naar de invulling van de bestaande
ruimte. Het behoud of de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen is daarbij één de
belangrijkste uitgangspunten.
Meer informatie: Kees de Kok, keesdekok@cdahuizen.nl
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