Nieuwsbrief CDA-fractie Huizen, voorjaarsnota ‘09
Tweede jaargang, nummer 4
Geachte lezer,
Dit voorjaar worden alweer de lijnen uitgezet voor het beleid van het jaar 2010. De
politieke partijen stellen kaders waarbinnen dit beleid voor volgend jaar moet worden
gevoerd. Door het stellen van vragen heeft de CDA-fractie voor een aantal onderwerpen
aandacht gevraagd. Hieronder vindt u een overzicht met daarin de belangrijkste
onderwerpen.
Burgerparticipatie
Het meedoen van burgers staat hoog op de agenda. De CDA-fractie heeft het idee
geopperd om willekeurig gekozen burgers gericht per brief uit te nodigen voor het
bijwonen van een raadsvergadering.
Veiligheid op het water
In de Commissie ABM van 27 november 2008 heeft de burgemeester ons geïnformeerd
over het project “veiligheid op het water”. Aanleiding daartoe was de onwerkbare, en
daardoor onveilige, situatie op de Randmeren die de Huizer Reddingsbrigade / KNRM
ervaart bij de uitoefening van de haar door de gemeente Huizen opgedragen taken. De
burgemeester gaf aan dat de eindtermijn van het genoemde project is opgerekt van
maart naar augustus 2009. Inmiddels bereiken ons berichten dat de onrust bij de Huizer
Reddingsbrigade / KNRM toeneemt: de bemanning pikt het niet langer dat zij in de
uitoefening van hun gemeentelijke taak voor de voeten wordt gelopen door andere
hulpverleners. Een escalatie dreigt met alle ongewenste consequenties van dien:
a. de hulpverlening op het water komt daarmee in gevaar;
b. gelet op de geldelijke belangen bij andere hulpverleners is een onderlinge
fysieke aanvaring niet uit te sluiten.
Dit moet worden voorkomen! Snelle en adequate actie van de kant van de gemeente
Huizen is dringend gewenst. De CDA-fractie verzoekt de burgemeester het project
„veiligheid op het water‟ daadkrachtig en met spoed op te pakken en de afronding
hiervan niet eerst te laten geschieden in augustus 2009. De problematiek en de
dreigende situatie op het water vraagt om een snelle en voortvarende aanpak door de
gemeente. Graag uw reactie op onze zorgen.
Attentie voor buurtpreventie
Buurt(preventie)verenigingen moeten een belangrijke rol spelen bij de inspraak over
werkplannen voor groen, speelplaatsen, herinrichtings- en veiligheidsprojecten. Het CDA
wil burgers hierbij betrekken door het oprichten van buurt(preventie)verenigingen te
bekostigen en bijeenkomsten van deze verenigingen te faciliteren.
Ruim baan voor de fiets!
Vorig jaar heeft de CDA-fractie actie gevoerd onder de naam „Ruim baan voor de fiets!‟
Door de inwoners van Huizen zijn 47 aanbevelingen ingebracht die het fietsklimaat in
Huizen op een hoger peil moeten brengen. Eén daarvan was het realiseren van een
bewaakte fietsenstalling in het Oude Dorp. We zien hierin een mooi
werkgelegenheidsproject voor mensen die moeilijk (weer) aan de slag komen. In reactie
op dit voorstel reageerde het college afhoudend: wij zien vooralsnog geen mogelijkheden

voor een rendabele fietsenstalling. Woensdag 1 april 2009 kopte De Gooi- en Eemlander:
“Gratis bewaakte stalling voor fiets in Bussum”. Op de drie belangrijkste winkeldagen
kunnen bezoekers van het Bussumse centrum die op de fiets komen hun fiets kwijt in
een bewaakte fietsenstalling. Vier bewakers houden in koppels van twee een oogje in het
zeil. De vier zijn op zoek naar een vaste baan en doen op deze manier werkervaring op.
Gebruik van de stalling is zelfs gratis! Deze informatie doet ons de vraag opkomen:
Waarom kan in Bussum wél, wat in Huizen niet kan?
Bedrijven en woningen
Het College signaleert dat bedrijventerreinen en woningen op enkele plaatsen dicht bij
elkaar liggen wat tot hinder kan leiden. Het college is gevraagd concreet aan te geven op
welke locaties wordt gedoeld.
Woningbouwlocaties?
Als knelpunt signaleert het College dat er in Huizen een beperkt aantal locaties is voor
het realiseren van nieuwe woningen. U wilt dit aanpakken door een realistische en
(financieel) verantwoorde benutting van potentiële bouwlocaties. Het college is gevraagd
een inventarisatie te geven van deze locaties.
Huizen klimaatneutraal!
Als alle activiteiten binnen de gemeentegrens geen bijdrage meer leveren aan de
klimaatverandering (dat wil zeggen: als er geen broeikasgassen meer worden
toegevoegd aan de atmosfeer), dan kan een gemeente klimaatneutraal of CO2-neutraal
genoemd worden. Is het College bereid om in 2010 een routekaart op te stellen om dat
doel te behalen? Acht het college het mogelijk om die doelstelling in 2020 te behalen?
Dienstencentrum
De Stichting Gebruikers Dienstencentrum verzoekt om uitbreiding van de overkapping
om het toenemende aantal scootmobiels te kunnen stallen. De kosten van deze
uitbreiding worden begroot op € 16.000, voor welk bedrag de stichting subsidie
aanvraagt. Hoewel de uitbreiding het eigendom van de gemeente wordt, wordt het
subsidieverzoek afgewogen tegen € 16.000. Wij vragen ons af of dit terecht is en hebben
daarom de volgende vragen gesteld aan het college:
a. Dient het subsidieverzoek niet te worden beoordeeld tegen de kapitaallasten van
deze uitbreidingsinvestering?
b. Zo ja, hoe hoog zijn deze jaarlijkse kapitaallasten?
c. Kunnen deze kapitaallasten gedekt worden ten laste van het WMO-budget?
Kunstgras sv Huizen
Het college is gevraagd waarom een aanvraag voor een 2e kunstgrasveld voor sv Huizen
lijkt te worden gehonoreerd, terwijl de voetbalvereniging zelf de voorkeur geeft aan het
draaien van het hoofdveld en de tribune, waardoor een extra natuurgrasveld beschikbaar
komt.
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