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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2010 van de CDA-fractie in Huizen. Graag
houden wij u op de hoogte van actuele politieke kwesties en de standpunten die het CDA
Huizen daarover heeft ingenomen tijdens de raadsvergadering op 22 april 2010.

Politieke beschouwingen
Beleidsnota Vrijwillige inzet 2010-2013
Het CDA is akkoord gegaan met de ‘Beleidsnota vrijwillige inzet 2010-2013’. Vrijwilligers
zijn het cement van de samenleving. Het CDA vindt dat de burger meer is dan alleen
maar klant van de overheid. Mensen komen het beste tot hun recht in de relaties die zij
met anderen aangaan. Als ieder mens naar eigen mogelijkheden bijdraagt aan de
gemeenschap waar deze deel van uitmaakt, gaat de gehele gemeenschap er op vooruit.
De CDA-fractie is daarom blij dat met deze nota de vrijwilligers serieus worden genomen
en gefaciliteerd worden om er te zijn: Voor Elkaar!
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl
Gemeentelijk Werkbedrijf (initiatiefvoorstel CDA)
De CDA-fractie is blij met de voortvarendheid waarmee het college ons initiatiefvoorstel
voor een gemeentelijk werkbedrijf in Huizen ten uitvoer wil brengen. De economische tijd
is ernaar om vooral nu door te pakken en het zou zonde zijn van de tijd als er opnieuw
over moet worden vergaderd door de gemeenteraad. Een raadsmeerderheid wil echter
eerst de uitslag van een haalbaarheidsonderzoek afwachten. Volgens het CDA gaat
hiermee echter kostbare tijd verloren. Wel is de CDA-fractie blij dat de gemeenteraad de
positieve intentie van het initiatiefvoorstel ondersteunt.
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl
Vaststellen bestemmingsplan '2e partiele herziening Kom-Oost'
De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met de bestemmingsplanwijziging die nodig
was om de komst van 72 jongeren- en 24 ouderenwoningen mogelijk te maken. Deze
woningen worden gerealiseerd langs de Huizermaatweg, ter hoogte van jongerencentrum
‘Tram’ en ‘Gosepa’.
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl

Werkbezoeken/activiteiten
Bezoek van schoolvereniging ‘Ichthus’
Het bestuur van schoolvereniging ‘Ichthus’ is bij de CDA-fractie op bezoek geweest om
aandacht te vragen voor een huisvestingsprobleem van de Van der Brugghenschool op de
Thorbeckestraat. Al vanaf de opening van deze nieuwbouw in 2006 kampt men op deze
locatie met een huisvestingsprobleem. De hal van de school wordt met grote regelmaat
als lesruimte gebruikt en de school heeft vaak gebruik moeten maken van dislocaties, op

de Trompstraat en de Koningin Beatrixschool. Laatstgenoemde locatie wordt echter
gesloopt, waardoor komend schooljaar een aantal groepen op de Landweg lijkt te moeten
worden ondergebracht. De CDA-fractie is hier niet gelukkig mee, mede omdat dit zal
leiden tot veel extra verkeersstromen tussen twee ver uit elkaar gelegen leslocaties
waarbij drukke wegen moeten worden overgestoken. De CDA-fractie heeft daarom
tijdens de raadsvergadering op 22 april 2010 vragen gesteld aan het college over de
mogelijke realisatie van noodlokalen op de Thorbeckestraat. Daarnaast heeft het CDA er
bij wethouder Liesbet Tijhaar op aangedrongen in overleg te gaan met Ichthus, opdat de
schoolvereniging (en ouders van kinderen) zo spoedig mogelijk duidelijkheid kan krijgen
over de toekomst van de Van der Brugghenschool op korte en iets langere termijn. De
wethouder liet weten dat de school zelf noodlokalen zou moeten bekostigen omdat de
locatie Landweg (net) binnen een straal van twee kilometer rond de Thorbeckestraat ligt.
Wel zegde de wethouder toe om in overleg te blijven met het schoolbestuur om een
oplossing te vinden voor de door het CDA benoemde problematiek.
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl
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