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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Huizen voor de periode 2018-2022. Een 
bijzonder programma, gelet op het voornemen van de provincie om de gemeenten Huizen in de 
komende jaren samen te voegen met de gemeenten Blaricum en Laren. 
Dit voornemen van de provincie heeft het CDA Huizen er niet van weerhouden om een ambitieus 
verkiezingsprogramma voor de komende periode van vier jaar op te stellen om richting te geven 
aan de ontwikkeling van ons dorp. 
 
Wij doen dat vanuit onze visie waarin ieder mens van waarde is en tot zijn recht komt in relatie tot 

anderen. Het CDA is een partij die verbindt, niet polariseert en verschillen uitvergroot, maar 
bruggen naar anderen slaat. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn bijdrage  aan de samenleving, 
zodat iedereen tot zijn recht komt. 
 
De afgelopen vier jaar hebben ontwikkelingen in de gemeente Huizen, ons land en de wereld hun 
sporen nagelaten in ons dorp. Na een periode van recessie, onzekerheid, verlies aan banen is de 
economie weer op stoom geraakt. Er komen banen bij en bezuinigingen zijn niet meer aan de orde 
van de dag. Dit geeft voor meer inwoners financiële zekerheid en perspectief voor de toekomst.  
 
De financiën van de gemeente Huizen zijn op orde waardoor de lasten ook de komende vier jaar 

laag kunnen blijven. Daarnaast is er voldoende ruimte in de reserves om te blijven investeren in 
goede voorzieningen voor onze inwoners. In het bijzonder hebben wij aandacht voor initiatieven op 
het gebied van duurzaamheid. Circulair denken én doen, was, is én blijft het uitgangspunt voor het 
handelen van het CDA. 
 
Om vluchtelingen te huisvesten zijn in de afgelopen vier jaar kantoren omgebouwd naar woningen. 
Met de inzet van veel inwoners zet de gemeente zich in om ook voor deze inwoners perspectief te 
creëren in de vorm van een baan of opleiding. De opkomst van én de strijd tegen IS heeft naast 
een vluchtelingenstroom ook consequenties voor de interne veiligheid van ons land. 
Sympathisanten onder inwoners van Huizen, voor deze terreurgroep veroorzaken angst en 

verscherpen het debat over de integratie van groepen in de Nederlandse samenleving. Voorkomen 
van radicalisering moet daarom speerpunt blijven van het veiligheidsbeleid. Daarnaast moet de 
gemeente in gesprek blijven met levensbeschouwelijke organisaties om relevante informatie over 
maatschappelijke ontwikkelingen uit te wisselen.  
 
We leven steeds langer en zijn gezonder. Pensioen betekent andere dingen doen. Hobby, 
vrijwilligerswerk en familie geven perspectief aan het bestaan na een periode van arbeid. De 
gemeente draagt hier aan bij met goede voorzieningen, toekomstbestendige woningen en daar 
waar noodzakelijk een zorgaanpak die uitgaat van maatwerk. 
Wanneer de samenleving vergrijst, moet specifiek aandacht besteed worden aan jongeren, 

gezinnen en inwoners van middelbare leeftijd om de woonomgeving ook voor hen aantrekkelijk te 
houden. Het CDA wil daarom investeren in een levendige kustzone waar gerecreëerd kan worden 
en een Gooimeer waarop gevaren kan worden. Daarnaast wil het CDA investeren in de grond rond 
de Krachtcentrale om de regie op de ontwikkeling van dit gebied te houden. 
 
De afgelopen vier jaar hebben we gedaan wat we beloofd hebben aan de inwoners van Huizen. 
Geen vrije busbaan, korting op de OZB en investeren in goede voorzieningen. Voor de komende 
vier jaar blijft daarom het uitgangspunt ‘Betrokken en Betrouwbaar’.  
 
 
 

Rutger Rebel      Klaas Molenaar 
 
Lijstrekker CDA Huizen    Voorzitter CDA Huizen 
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2. Leeswijzer 

 
Dit verkiezingsprogramma start met een schets van de visie en uitgangspunten die het CDA 
hanteert bij het dagelijks politiek handelen. Vervolgens nemen we u mee in een aantal 
kenmerkende ontwikkelingen die de komende jaren bepalend zullen zijn voor de gemeente Huizen.  
Aansluitend wordt in de daaropvolgende hoofdstukken 5 t/m 8 het inhoudelijk deel van het 
programma gepresenteerd. Hier vindt u concreet wat het CDA de komende vier jaar wil doen in de 
gemeente Huizen.  
Het verkiezingsprogramma sluit af met de resultaten die wij als CDA de afgelopen vier jaar hebben 
behaald. 
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3. Visie en uitgangspunten CDA  

 
In de visie van het CDA is ieder mens van waarde en komt ieder mens pas echt tot zijn recht in 
relatie tot anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst.  
Het CDA wil vooral een partij zijn die mensen verbindt. Het CDA is niet van de polarisatie en het 
uitvergroten van verschillen, maar wil bruggen slaan naar anderen. Juist gematigde opvattingen en 
respect voor elkaar geven ruimte voor verschil. We hebben allemaal een persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen. 
In de christendemocratie gaat het om het zoeken van nieuwe wegen, op basis van bestendige 
waarden. Het CDA heeft als christendemocratische partij de Bijbel en de christelijk -sociale traditie 
als blijvende bronnen voor zingeving en inspiratie.  

 
Voor het dagelijkse politieke handelen, hanteert de christendemocratie de volgende vier 
uitgangspunten.  
 
Gespreide verantwoordelijkheid houdt in dat politiek voor het CDA begint met de erkenning van het 
maatschappelijk initiatief. Dat vraagt om politici die vertrouwen geven aan initiatieven van inwoners 
en die lef tonen om los te laten waar het kan en vast te grijpen waar het moet. Het CDA redeneert 
altijd eerst vanuit de samenleving. De overheid, maar ook de markt, ziet het CDA als instrument 
van die samenleving.  
 

Solidariteit betekent dat we bereid zijn om ons als samenleving in te zetten voor anderen. Het CDA 
ziet veel positieve ontwikkelingen en initiatieven als het gaat om betrokkenheid bij mensen. Daar 
staat tegenover dat we ons verzetten tegen onverschilligheid en egoïsme en tegen ophitsing en het 
zaaien van verdeeldheid.  
 
Publieke gerechtigheid houdt in dat grondrechten en de democratische rechtsstaat de grondslag 
zijn voor christendemocratische politiek. De overheid moet integer en betrouwbaar  zijn, grenzen 
stellen en onrecht bestrijden.  
 
Rentmeesterschap betekent dat we zorg dragen voor de natuur en de cultuur die we hebben 

geërfd van onze voorouders en die we overdragen aan volgende generaties. Het betekent ook dat 
we zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.  
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4. De ontwikkelingen in de gemeente Huizen de komende jaren 

 
Demografie  
De gemeente Huizen telde in 2015 41.373 inwoners. Tot 2040 neemt de bevolking af met ca. 2.200 
personen. Daarbij daalt het aandeel van de groepen 0-19 jarigen en 20-64 jarigen en stijgt het 
aandeel 65+. Het aandeel van de groep 0-19 jaar was in 2012 23,5%, in 2040 wordt dit geschat op 
21,3 %. De categorie 20-65 jaar verandert in deze jaren van respectievelijk 59% naar 47%. Het 
aandeel 65+ wordt in 2040 ingeschat op 31,7 % van de bevolking, dit was in 2012 17,5%. 
 
Deze demografische ontwikkelingen hebben effect op tal van terreinen waar de gemeente Huizen 
actief is, zoals de beschikbaarheid van woningen voor ouderen, de bereikbaarheid van de zorg 

voor hen en het benutten van kansen en mogelijkheden om een aantrekkelijke gemeente te blijven 
voor jongeren om zich hier te vestigen. 
 
Werkgelegenheid 
Huizen heeft 13.400 arbeidsplaatsen en scoort daarmee iets lager dan een gemeente van gelijke 
omvang. Het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente en de regio daalt echter al enkele jaren. Dit is 
niet terug te vinden in het aandeel werklozen, aangezien het aanbod van werkenden door de 
vergrijzing daalt en er nauwelijks nieuwe instroom is. Hoewel de werkloosheid in Huizen sinds  2014 
t.o.v. andere Nederlandse gemeenten fors lager is, heeft in Huizen 6,5% procent van de inwoners 
een bijstandsuitkering. Dit percentage wijkt nauwelijks af van een vergelijkbare gemeente.  

 
Ruimte  
Voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen is in Huizen geen braakliggende grond beschikbaar. 
Transformeren of intensiveren van bestaand gebruik zijn mogelijkheden om impulsen te geven aan 
woningbouw of werkgelegenheid. De kustzone langs het Gooimeer en het gebied rond de 
Krachtcentrale bieden nog wel potentie om ruimtelijk te investeren, bijvoorbeeld in de 
werkgelegenheid in de recreatiesector. 
 
De bereikbaarheid van Huizen blijft onder druk staan. Ondanks de verbreding van de A1 en A27 
zal de capaciteit van de wegen in de toekomst onvoldoende zijn, met als gevolg dat er dagelijks 

files zullen staan. Voor veel inwoners van Huizen die een baan hebben buiten de gemeente 
betekent dit kostbaar tijdverlies. Het ontbreken van een station / treinverbinding is een gemis in de 
bereikbaarheid van ons dorp. 
 
Veiligheid 
Het totale criminaliteitscijfer vertoont een dalende trend. In het eerste halfjaar van 2017 zijn er 12% 
minder delicten gepleegd dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling is vooral zichtbaar bij 
het aantal woninginbraken, auto-inbraken en vernielingen. Het aantal geweldsdelicten steeg wel in 
het eerste halfjaar van 2017.  
Huizer inwoners voelen zich echter minder veilig in hun buurt dan gemiddeld in de regio, in 

vergelijkbare gemeenten of het hele land. De oorzaak daarvan is niet eenduidig vast te stellen.  
 
ARHI 
Op 8 november 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besloten de 
procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en een 
herindelingsontwerp voor te bereiden voor een fusie tot één gemeente. De provincie heeft dit 
besluit genomen tegen de wil van de betrokken gemeenten in en houdt als fusiedatum 1 januari 
2021 aan. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden in achtereenvolgens de Provinciale 
Staten, Tweede Kamer en Eerste Kamer. 
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5. Wonen  

 
Voldoende woningen voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen is dé opgave voor de komende 
jaren gelet op de demografische ontwikkelingen van de gemeente Huizen. Het CDA wil meer 
gelijkvloerse en betaalbare woningen voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen  
huis kunnen blijven wonen, en wil nieuwbouwlocaties bestemmen voor jongeren die economisch 
gebonden zijn aan Huizen dan wel de regio. 
 
Voor het CDA is duurzaamheid één van de kernwaarden. Duurzaamheid heeft niet alleen  
ecologische, maar ook sociale en economische aspecten. Het CDA wil dat mensen de aarde  
en alles wat daarop groeit en bloeit zo beheren, dat zij die in goede staat doorgeven aan  

hun kinderen, de rentmeesters van morgen. Vanzelfsprekend wil het CDA daarom dat alle  
woningen duurzaam worden gebouwd, gerenoveerd en onderhouden.  
 
Veiligheid, orde en welzijn hangen nauw met elkaar samen en zijn een zaak van iedereen.  
Veilig wonen stimuleert het gevoel van welzijn. Maar de werkelijkheid is soms anders:  
overlast door buren, angst voor inbrekers en overvallers, autobranden, hufterigheid in het  
verkeer en hangjongeren die als dreigend worden ervaren zijn zaken die iedereen kunnen raken en 
die in hoge mate bijdragen aan gevoelens van onveiligheid en onbehagen. De veiligheid in  
Huizen hangt samen met de verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen  
nemen. Om Huizen duurzaam veiliger te maken (en om onveiligheid in de  

toekomst te voorkomen) is een benadering van veiligheid nodig die verder gaat dan alleen maar 
meer blauw op straat. Het CDA pleit daarom voor het stimuleren van de opr ichting van  
Buurtpreventieverenigingen, het meedoen van de inwoners aan Burgernet en het faciliteren van 
burgerwachten. Daarnaast introduceert de gemeente Huizen een ‘Top 80 aanpak’ voor de 
inwoners die het meest in aanraking zijn gekomen met de politie.  
 
Het CDA geeft prioriteit aan veiligheid in het verkeer en aan vervoersoplossingen die passen bij 
onze gemeente waar de afstanden tot voorzieningen kort zijn. Ruim baan voor de fiets blijft het 
uitgangspunt voor het CDA. De weg naar school moet voor kinderen veilig zijn. Onze 
voorzieningen moeten voor al onze inwoners toegankelijk zijn, ook voor ouderen, mensen met 

kinderwagens, mensen met een beperking, etc. Wij hebben allemaal belang bij goed begaanbare 
voetpaden en fietspaden, zonder losliggende tegels en andere onnodige obstakels.  
 
 
5.1 Huisvesting  
 
a. Het CDA wil geen nieuwbouw in de structurele groenvoorzieningen binnen de gemeente.  
b. Woningen die door verkleuring van kantoorpanden beschikbaar komen, worden met prioriteit 
aan jongeren gegund.  
c. De gemeente stimuleert de aanpassing van bestaande particuliere woningen met o.a. de 

Blijverslening, zodat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.   
d. In buurten waar weinig gebouwen met een maatschappelijke bestemming (zoals  
scholen) staan, wordt de maatschappelijke bestemming van deze gebouwen niet gewijzigd.  
e. Het CDA vindt dat de gemeente overeenkomstig de vastgestelde regionale woonvisie haar 
verantwoordelijkheid moet nemen om een bijdrage te leveren aan de regionale opg ave om 9.251 
nieuwbouwwoningen tot 2030 te realiseren. Hiervan is minimaal 1/3 betaalbaar

1
. 

f. De omvang van de sociale huurvoorraad blijft minimaal op peil.  
g. Het CDA wil dat de gemeente een locatie aanwijst waar het mogelijk wordt om ‘tiny houses’ te 
realiseren. 
h. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen worden gefaciliteerd in hun wens om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarvoor is niet alleen voldoende en passende thuiszorg 

nodig, maar zijn er ook voorzieningen nodig in de welzijnssfeer, die eenzaamheid en sociaal 
isolement voorkomen. Het CDA wil daarom blijvend investeren in de sociale wijkteams en in de 
beschikbaarheid van wijkcentra.  

                                                                 
1
 de norm voor betaalbaar is voor huurwoningen 710 euro per maand en voor koopwoningen tot 160.000 euro  
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i. Voor sociale en maatschappelijke activiteiten voor en door ouderen wordt De Brassershoeve in  

stand gehouden.  
j. Het CDA wil dat mensen met een beperking die in Huizen geworteld zijn, in Huizen kunnen 
blijven wonen. Initiatieven van de Huizermaatjes en de woongroep van Sherpa aan de 
Bovenmaatweg om wonen in Huizen blijvend mogelijk te maken, verdienen steun van de 
gemeente.  
 
5.2 Woon- en leefomgeving  
 
a. Het CDA maakt zich sterk voor een goed onderhouden en vooral veilige woonomgeving waarin 
het prettig leven, wonen en werken is.  

b. Het CDA wil dat de gemeente Huizen zich blijft inspannen om tot één van de schoonste 
gemeenten van Nederland te behoren. Het huidige beleid wordt geïntensiveerd om zwerfvuil beter 
te bestrijden. 
c. Bewoners krijgen de mogelijkheid om zelf het onderhoud van het openbaar groen in  
hun eigen wijk ter hand te nemen.  
d. Gebruik, aanpassing en uitbreiding van (het aantal) speelplaatsen zal altijd in overleg  
met buurtbewoners plaatsvinden.  
e. Het CDA wil inwoners faciliteren als zij een goed onderbouwd voorstel doen voor uitbreiding van 
het aantal en onderhoud van de bestaande zitbankjes in het groen.  
 

5.3 Veiligheid  
 
a. Het CDA wil dat de inwoners zich ervan bewust zijn dat zij zelf ook een grote rol spelen bij zaken 
als veiligheid en openbare orde, bijvoorbeeld door een buurtpreventievereniging op te richten of 
mee te doen aan Burgernet.  
b. Het CDA wil dat de gemeente de preventieactiviteiten om inbraak en diefstal te  
voorkomen, blijft faciliteren.  
c. De dalende trend in de criminaliteitscijfers moet vastgehouden worden. Daarnaast moet er 
specifiek onderzoek gedaan worden naar de oorzaken achter het gevoel van onveiligheid, iets wat 
bovengemiddeld hoog is in Huizen. 

d. Er blijft regelmatig overleg met horecaondernemers over hun bijdrage aan orde en  
veiligheid rond de uitgaanscentra.  
e. Als de veiligheid hiermee gebaat is, kan extra toezicht met behulp van (mobiele) camera’s 
worden toegepast.  
f. Terugdringen van de overlast tijdens de jaarwisseling dient een prioriteit van de gemeente te 
blijven. Voorlichting, vuurwerkvrije zones en handhaving zijn instrumenten die hiervoor ingezet 
moeten worden. Daarnaast organiseert de gemeente zelf een centraal vuurwerkfeest in het 
Nautisch Kwartier. 
g. De gemeente breidt het aantal vuurwerkvrije zones uit naar alle winkelcentra en grote zorgcentra 
voor ouderen. 

h. Drugshandel en wietteelt dienen in ons dorp (in het bijzonder in en rond de scholen)  
krachtig bestreden te worden. 
 
5.4 Politie  
 
a. In de afgelopen jaren is de rol van de politie in de samenleving sterk veranderd. In toenemende 
mate moet de politie in het belang van onze veiligheid worden ingezet in complexe situaties zoals 
ondermijning, (voorkomen van) radicalisering, opsporing bij geweldsdelicten, cybercriminaliteit etc. 
Het CDA onderkent dat ook deze vormen van criminaliteit vragen om de schaarse inzet van 
politiecapaciteit, maar constateert tegelijkertijd dat de politie verder uit het straatbeeld verdwijnt.  
Toezicht in en op de openbare ruimte kan hierdoor in de knel komen. Daarom wil het CDA 

initiatieven als buurtwachten, die in verbinding staan met de gemeente dan wel de politie, 
ondersteunen om de veiligheid te verbeteren. 
b. Huizen krijgt een ‘Top 80 aanpak’ voor inwoners die stelselmatig in contact komen met de politie. 
Het gaat om inwoners die veelvuldig worden opgepakt voor overvallen, straatroof, woninginbraken, 
zware mishandeling en openlijke geweldpleging. De gemeente Huizen stelt naar analogie van de 
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gemeente Amsterdam een speciaal preventieteam in dat samen met het openbaar ministerie, de 

GGD en de politie ervoor zorgt dat deze 80 personen worden geholpen met straf en/of zorg.  
c. Het CDA wil dat er in elke wijk minimaal 2 wijkagenten blijven, als herkenbaar aanspreekpunt 
voor de wijk.  
d. De politie maakt het mogelijk dat meldingen van overlast en vandalisme op een  
laagdrempelige manier kunnen worden gedaan.  
e. Cameratoezicht is één van de mogelijkheden om de veiligheid te vergroten.  
 
 
5.5 Handhaven  
 

a. De gemeente voert een strikt en consequent handhavingsbeleid voor regels die als doel hebben 
de openbare orde en veiligheid in stand te houden.  
b. Tegen misstanden die de leefbaarheid beperken, wordt handhavend opgetreden als overleg 
tussen bewoners geen oplossing biedt. 
 
5.6 Brandweer 
 
a. Verdere centralisatie van de brandweer moet geen doel op zich zijn. De brandweermedewerkers 
en de brandweervrijwilligers moeten bij eventuele verdere centralisatie worden betrokken.  
b. Het CDA vindt de inzet van de vrijwillige brandweer van grote maatschappelijke waarde en wil 

dat jongeren gestimuleerd worden zich als vrijwilliger aan te melden.  
c. Kostenbeheersing is voor de regionale brandweer van groot belang. Het CDA pleit daarom, waar 
dat mogelijk is, voor minder kazernes, een kleinere bezetting per brandweerauto en verdere 
efficiency van de brandweer.  
 
5.7 Verkeer in de woonomgeving 
 
a. Fietspaden en stallingsvoorzieningen hebben de hoogste prioriteit in het faciliteren van lokaal 
verkeer in de gemeente. Naast goede stallingsvoorzieningen en fietspaden worden innovaties 
ingezet om inwoners te verleiden de fiets te nemen. Zo worden waar mogelijk verkeerslichten met 

regensensoren uitgerust om de fietser bij slecht weer voorrang te geven.  
b. Naast goede voorzieningen en innovaties maakt de gemeente gebruik van de kennis van 
inwoners om het fietsgebruik te stimuleren en organiseert daarover een maatschappelijk debat.  
c. Het CDA wil extra stallingsmogelijkheden voor fietsen bij een aantal bushaltes, zoals aan de  
Karel Doormanlaan en bij De Regentesse, realiseren.  
d. De gemeente zet regionaal in op een netwerk van fietssnelwegen zodat werklocaties ook per 
fiets goed bereikbaar zijn. 
e. De gemeente zal zich inspannen om te voorkomen dat er voor de inwoners van Huizen overlast 
ontstaat als gevolg van extra vliegverkeer door de uitbreiding van de luchthaven Lelystad.  
f. Het CDA wil periodiek onderzoek laten plaatsvinden in hoeverre verkeers- en informatieborden in 

de openbare ruimte de verkeersveiligheid in de gemeente in gevaar brengen. 
g. Het CDA wil onderzocht hebben hoe de (beleving van) verkeersveiligheid verbeterd kan worden 
als burgers locaties kunnen aandragen waarvan zij vinden dat de politie daar snelheidscontroles 
zou moeten houden. 
h. Om de verkeersveiligheid een impuls te geven, zal het CDA de suggesties die inwoners in het 
najaar van 2017 gedaan hebben tijdens de CDA-actie ‘Pak onveilige verkeerspunten aan’ verder 
laten onderzoeken en, waar effectief, uitvoeren. Het gaat hier onder  meer om de volgende locaties:  
 
- Oversteekplaats Simone de Beauvoirlaan - Realiseren oversteek + verkeer belemmerende 

maatregelen; 
- Bovenmaatweg - Oversteekplaats Enkhuizerzand en Middelgronden;  

- De Regentesse - Aanleggen drempel ter hoogte van ingang appartementen; 
- Oversteek Bestevaer - Havenstraat verplaatsen; 
- Oversteek Rokerijweg/Zuiderzee (geen vluchteiland komend vanuit Rokerijweg);  

- Onveilig oversteek-/kruispunt bij Van Hogendorplaan/Nieuw Bussummerweg.   
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- Onderzocht wordt of op de kruising Ceintuurbaan/Nw Bussummerweg een rotonde 

gerealiseerd kan worden om de doorstroming van het verkeer op deze locatie te verbeteren.  

 
5.8 Duurzaamheid  
 
a. Huizen (samen met de regio) is in 2050 een klimaatneutrale gemeente. Decentrale 
energieopwekking

2
 is daarvoor een belangrijke factor. Opwekking van elektriciteit door 

zonnepanelen, het gebruik van aardwarmte en zonnecollectoren zijn in de gemeente Huizen 
momenteel de meest voor de hand liggende maatregelen. De gemeente stimuleert 
energiebesparing onder de inwoners en bedrijven in Huizen. 
b. De gemeente blijft actief bijdragen aan het terugbrengen van de CO 2 uitstoot in Huizen door 

energiebesparing, zonne-energie en decentrale opwekking.  
c. Eigenaars van woningen met energie label AA+ krijgen 10% korting op de OZB.  
d. De gemeente continueert en intensiveert voor de komende jaren het duurzaamheidsfonds met  
€ 1 miljoen, waaruit bijdragen kunnen worden verstrekt aan particulieren (inkomensafhankelijk) en 
bedrijven die investeren in verduurzaming.  
e. In 2025 heeft de gemeente alleen voertuigen in gebruik die rijden op biogas of elektriciteit.  
f. Het CDA wil een faciliterend beleid van de gemeente voor het opladen van elektrische voertuigen 
van inwoners.  
g. Het CDA wil dat de gemeente initiatieven die leiden tot decentrale opwekking, zoals 
energiecoöperaties, faciliteert. De gemeente biedt experimenteerruimte.  

h. Huizen plant alleen nieuwe bomen die geen allergieën veroorzaken.  
i. De gemeente staat nieuwbouw van woningen alleen toe als deze 100% gasloos worden 
gerealiseerd. 
j. Voor het verduurzamen van de woonomgeving wordt het vergroenen van de tuinen en de 
openbare ruimte gestimuleerd. 
k. Het CDA is een voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheden van de benutting van 
aardwarmte. 
l. Daarnaast wil het CDA dat de gemeente zich actief inzet om de warmtetransitie 

3
in Huizen door 

middel van wijkgerichte aanpak te stimuleren. 

                                                                 
2
 Decentrale energieopwekking houdt in dat er zeer lokaal (bij de gebruiker zelf) energie wordt opgewekt. 

3
 omschakeling van gebruik van aardgas naar duurzame en/of CO2-arme energiebronnen voor verwarming van 

huizen en kantoren  
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6. Leven  

 
Het CDA staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. 
Leeftijd, religie, afkomst, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen daarvoor 
geen belemmerende factoren zijn. Het uitgangspunt dat iedereen een bijdrage kan leveren is 
daarom van groot belang. Dat geldt voor het gezin en de directe woonomgeving, maar ook voor de 
school, het bedrijfsleven, het welzijnswerk, de sport en het uitgaansleven. Het CDA wil perspectief 
bieden aan iedereen die in het sociale domein ondersteuning nodig heeft. Mensen komen het best 
tot hun recht in relatie tot elkaar. Aandacht aan elkaar besteden en voor elkaar zorgen, is daarbij 
essentieel. Het CDA kiest partij voor de samenleving en stelt de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van burgers voor de gewenste kwaliteit van het leven centraal. Het CDA heeft vertrouwen in het 

oplossend vermogen van mensen en organisaties en durft daarom ook los te laten. Wij willen 
afspraken maken over wát er gedaan moet worden, maar vinden het niet nodig om tot in detail af te 
spreken hoé iets uitgevoerd moet worden. Wij geven vertrouwen aan mensen en organisaties.  
 
Voorkomen is beter dan genezen. Dat vraagt om stimuleren van een gezonde levensstijl en goede 
voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan en om investeringen in voorzieningen voor sport 
en bewegen. Een goed begin in het leven is het halve werk. Het CDA kiest daarom voo r een 
krachtig jeugdbeleid waarin de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun eigen gezin 
en buurt voorop staat. Het CDA is voorstander van een gevarieerd aanbod van voorzieningen voor 
de jeugd waarbij het accent moet liggen op het voorkomen van problemen, actieve signalering als 

er problemen ontstaan en tijdig ingrijpen als het mis dreigt te gaan.  
 
Het CDA gaat uit van de persoonlijke verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van mensen. 
Actieve en zelfstandige ouderen zijn van positieve invloed op de gehele samenleving. De 
beschikbaarheid van voldoende nultredenwoningen 

4
 draagt daaraan bij. Hetzelfde geldt voor een 

veilige en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte. Als de zelfredzaamheid toch tekort 
schiet, dan wil het CDA dat zorg op maat beschikbaar is. Ondersteuning dicht bij huis en in de wijk 
want dat stimuleert de eigen kracht van mensen en biedt de directe omgeving van familie, buren en 
vrienden meer kans hierbij actief betrokken te blijven.  
 

Sporten is gezond en mensen kunnen elkaar op een leuke manier ontmoeten. Het CDA hecht 
daarom grote waarde aan sport en wil de sportbeoefening bevorderen en faciliteren. Het CDA vindt 
dat sportbeoefening voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat de sportverenigingen zoveel 
mogelijk ruimte krijgen voor eigen initiatieven. Het CDA wil dat de gemeente en de sportclubs 
samen duidelijke afspraken maken over het voorkomen van overlast. Sport moet namelijk voor 
iedereen leuk zijn en leuk blijven. Onsportief gedrag, asociaal gedrag, te vroeg, te vaak en teveel 
alcohol drinken moeten daadkrachtig worden aangepakt. Het CDA benadrukt de eigen 
verantwoordelijkheid van de sportclubs hierin, maar als de sportverenigingen de overlast niet 
voldoende voorkomen of handelen in strijd met de Drank- en Horecawet dan grijpt de gemeente in.  
 

De meeste maatschappelijke organisaties, zoals (sport)verenigingen, kerken, wereldwinkel en 
maatschappelijk ondersteunende organisaties zoals de voedselbank, schuldhulpmaatjes, hospice 
etc. houden onmogelijk stand zonder het vele werk dat vrijwilligers steeds weer verzetten. Het CDA 
wil daarom mensen stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Wij vinden dat vrijwilligers af en toe in het 
zonnetje gezet moeten worden.  
 
Veel inwoners zijn trots op Huizen, de geschiedenis van het dorp en de lokale cultuur. De 
oorspronkelijke Huizer cultuur verbindt en is waardevol om behouden te blijven. Moderne 
cultuuruitingen inspireren en verbinden eveneens. Een rijk en gevarieerd aanbod van culturele 
activiteiten maakt Huizen voor haar inwoners aantrekkelijk en is een trekker in toeristische opzicht. 
Het CDA wil daarom steeds weer stimuleren dat mensen uit de Huizer samenleving het initiatief 

nemen om onze cultuur op te laten bloeien. Het CDA vindt het belangrijk dat de initiatieven voor 
iedereen toegankelijk worden gemaakt en dat de organisatoren een zo breed mogelijk publiek 
proberen aan te trekken. Wij vinden dat de gemeente ruimte moet geven voor goede initiatieven. 
Dat hoeft niet altijd te gebeuren door middel van subsidie. Het kan ook door activiteiten te 
                                                                 
4
 woningen zonder drempels of trappen 
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faciliteren. Het CDA wil de beleving van kunst en cultuur bevorderen. Soms kost dat geld en 

daarvoor hanteert het CDA een aantal criteria waaraan het gemeentelijk subsidiebeleid kan worden 
getoetst. Die criteria zijn: het algemeen belang, het maatschappelijk draagvlak en de  bijdrage aan 
cultuur- en erfgoededucatie.  
 
6.1 Het sociale domein  
 
a. Het CDA houdt vast aan de huidige uitgangspunten voor het beleid in het sociale domein van de 
gemeente Huizen, te weten: preventie, vraagsturing, eigen regie, wederkerigheid, respect voor 
uniciteit, individueel maatwerk, vertrouwen en vraagvolgende financiering.  
b. Consulenten van de gemeente zoeken samen met inwoners naar wat werkelijk voor hen van 

betekenis is. Daarbij wordt actief en creatief gezocht naar de mogelijkheden van mensen zelf 
vanuit de overtuiging dat ieder mens, hoe kwetsbaar ook, een inherente capaciteit in zich heeft tot 
leren, groeien en veranderen.  
c. In de uitvoering wordt gewerkt volgens het principe: één gezin, één plan en één regisseur. Dit 
houdt in dat we blijven investeren in integraal en levensbreed werken. Mensen worden in Huizen 
niet behandeld vanuit één bepaald wettelijk kader. Er wordt vanuit de problemen van mensen 
breed gekeken naar mogelijke oplossingen, ook als die dwars door afzonderlijke wetgeving h een 
lopen. Dit vraagt om een goede samenwerking binnen teams van deskundigen waarbij één 
regisseur het overzicht behoudt. De budgetten voor individuele ondersteuning binnen het sociale 
domein worden ontschot

5
 ingezet, zodat maatwerk kan worden geleverd.  

d. De gemeente investeert in een goede sociale infrastructuur, waarbinnen signalering en 
effectieve en efficiënte samenwerking met alle relevante partijen, zoals thuiszorg, huisartsen, 
welzijnswerk, wijkagent en (via de zorgverzekeraars) de wijkverpleegkundige goed geregeld zijn.  
e. Bij de aanbestedingen worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van de financiële 
transparantie en deugdelijke bedrijfsvoering. Kwaliteitseisen van burgers staan op de eerste plaats, 
daarna speelt de prijs een rol.  
f. Eén wethouder is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het gehele sociale domein.  
g. Het CDA wil dat er in het beleid een betere aansluiting komt tussen de Jeugdwet (jongeren tot 
18 jaar) en de WMO (vanaf 18 jaar), zodat betrokkenen geen last hebben van een overgang naar 
een andere wettelijk regime. 

 
6.2 Onze samenleving  
 
a. Het CDA spreekt alle burgers aan op hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan een 
veilige en leefbare samenleving.  
b. Het CDA vindt dat ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het 
gedrag van hun kinderen.  
c. Het CDA vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers hun kinderen al op jonge leeftijd de in onze 
samenleving gangbare waarden en normen aanleren.  
d. De ouders/verzorgers zijn daarvoor primair verantwoordelijk. Scholen, verenigingen en 

maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties kunnen hen daarbij ondersteunen.  
e. Het CDA wil de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een Kindergemeenteraad.  
f. De gemeente moet in gesprek blijven met culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke 
organisaties om relevante informatie over maatschappelijke ontwikkelingen uit te wisselen. Het 
CDA vindt het daarom nodig dat de burgemeester eenmaal per jaar een maatschappelijk gesprek 
organiseert.  
 
6.3 Jeugd  
 
a. Het jeugdbeleid wordt primair gebaseerd op de ontwikkelingskansen en eigen kracht van 
kinderen, jongeren, hun gezin en de buurt.  

b. Hierbij spelen consultatiebureaus, kinderopvang, scholen, huisartsen, buurthuizen, sport - en 
jeugdverenigingen en kerkelijke en culturele instellingen een belangrijke rol.  
c. De gemeente zorgt voor een maximale samenhang in het zorgaanbod en voorkomt 
versnippering.  
                                                                 
5
 niet gebonden aan de ‘verschillende potjes’ 
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d. De gemeente draagt zorg voor een optimale leer-, leef- en opvoedomgeving van onze jeugd en 

gezinnen.  
e. De preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt prioriteit.  
 
 
 
6.4 Gezondheidsbevordering en ziektepreventie  
 
a. Het CDA wil dat de gemeente Huizen werk maakt van de knelpunten die de GGD in de 
gezondheidspeiling signaleert.  
b. Huizen streeft ernaar om in nauwe samenwerking met de GGD toe te groeien naar een rookvrije 

gemeente, zodat Huizer jongeren in de publieke ruimte niet meer in aanraking komen met 
volwassenen die roken. Het CDA wil in ieder geval op de korte termijn rook- en drugsvrije 
schoolpleinen helpen realiseren.  
c. Overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik bij jongeren is een toenemend probleem. Het CDA wil 
dat de GGD doorgaat met campagnes om schade door overmatig alcoholgebruik te voorkomen.  
d. Huizen wil het beleid voor preventie en aanpak van overgewicht en obesitas onder jongeren op 
basis van het convenant Jongeren op gezond gewicht voortzetten.  
e. In verband met de bestrijding van gokverslaving wil het CDA in Huizen het huidige verbod op de 
exploitatie van een gokhal handhaven.  
f. Het CDA is voor de vestiging van een regionaal zorgcentrum

6
, indien mogelijk in combinatie met 

een huisartsencentrum, binnen de gemeente Huizen. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling 
maximaal. 
 
6.5 Participatie in de samenleving 
 
a. Elk mens is van waarde, ongeacht zijn of haar beperking, en moet met zijn of haar talenten in 
Huizen mee kunnen doen. Niemand hoeft in Huizen aan de kant te staan!  
b. Het CDA vindt economische zelfredzaamheid van mensen belangrijk. Mensen die niet in staat 
zijn om economisch zelfredzaam te zijn, worden primair geholpen bij het vinden van een baan 
(Zicht op Werk). Als het vanwege arbeidsbeperkingen niet mogelijk is om (volledig) economisch 

zelfredzaam te zijn, worden mensen met behoud van uitkering begeleid naar een voor hen 
passende participatiebaan/basisbaan (Zicht op Meedoen) of dagbesteding.  
c. Jongeren, statushouders en mensen met een indicatie banenafspraak krijgen prioriteit waar het 
gaat om begeleiding naar economische zelfredzaamheid.  
d. Het jobmaatjes-project waarbij mensen uit het lokale bedrijfsleven hun netwerk benutten om 
anderen te helpen, wordt voortgezet.  
e. Het CDA wil in samenwerking met scholen en de bibliotheek in Huizen de laaggeletterdheid 
blijven verminderen door middel van het daarvoor bij convenant ingezette programma.  
f. Sportverenigingen, scholen, religieuze en culturele instellingen en hun accommodaties kunnen 
zich ontwikkelen tot de buurthuizen van de toekomst. Zij kunnen de functie van bestaande 

buurthuizen aanvullen en participatiebanen organiseren.  
g. Het CDA wil dat de gemeente Huizen blijvend aandacht besteedt aan eenzaamheid onder 
inwoners en vindt een sociaal isolement van ouderen onaanvaardbaar. De punten uit het 
initiatiefvoorstel ‘Aandacht voor eenzaamheid’ van het CDA blijven het uitgangspunt.  
 
6.6 Maatschappelijke ondersteuning (WMO)  
 
a. De vraaggestuurde aanpak waarbij mensen zelf kunnen aangeven wat voor hen van betekenis 
is, welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben en daarop ook zelf regie houden, wordt 
voortgezet.  
b. Er is een groeiende groep burgers die de boot missen in onze samenleving vanwege hun 

complexe problematiek (vaak een combinatie van psychiatrische problematiek en  licht 
verstandelijke beperkingen). Het CDA is er voorstander van dat deze zeer kwetsbare groep actief 
opgespoord wordt en toegeleid wordt naar maatschappelijke participatie.  

                                                                 
6
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c. Het benutten en zo nodig versterken van de aanwezige kracht van mensen om zelfstandig en 

met behulp van hun sociale omgeving problemen op te lossen, is hier onderdeel van.  
d. Mantelzorgers verdienen erkenning en ondersteuning. De vraagvolgende financiering  
voor de ondersteuning van mantelzorgers binnen het netwerk voor mantelzorgondersteuning wordt 
daarom voortgezet.  
e. Daarnaast wil het CDA onderzocht hebben of in regioverband een respijthuis

7
 kan worden 

gerealiseerd, zodat mantelzorgers de mogelijkheid krijgen de hulp aan partner, kind of familielid 
tijdelijk over te dragen.  
f. Het CDA wil dat, waar Persoonsvolgende budgetten (PVB

8
) niet toereikend zijn, de gemeente de 

mogelijkheid van een Persoonsgebonden budget (PGB
9
) blijft bieden. 

 

 
 
6.7 Ouderen  
 
a. Het CDA wil vereenzaming onder ouderen voorkomen. Ook de preventie van 
ouderenmishandeling moet prioriteit krijgen.  
b. Het CDA wil dat de gemeente activiteiten steunt die ouderen zelf organiseren. De 
ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.  
c. De gemeente steunt initiatieven die contacten tussen ouderen en jongeren tot stand brengen, 
zoals ‘Granny’s Finest’ en vormen van kinderopvang waar kinderen en ouderen elkaar ontmoeten.  

d. Zorg wordt zoveel als mogelijk dichtbij dus in de buurt, georganiseerd. Dit geldt ook voor de 
beschikbaarheid van gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes.  
e. Ondersteuning van mantelzorgers door bijvoorbeeld respijtzorg, emotionele en praktische 
bijstand, blijft van groot belang en wordt waar nodig vraagvolgend gefinancierd.  
f. Volgens de cijfers aan het begin vergrijst Huizen enorm: van 17,5% naar 31% 65-plussers. 
Huizen stelt daarom een Perspectiefnota op waarin de omvang en gevolgen van de vergrijzing in 
kaart gebracht wordt en formuleert een kaderstellend langetermijn beleid.  
 
6.8 Onderwijs  
 

a. De maatschappelijke stage op de twee Huizer middelbare scholen blijft bestaan. De gemeente 
stelt de Vrijwilligerscentrale hiervoor zo nodig budget ter beschikking.  
b. Huizen blijft investeren in de kwaliteit van alle schoolgebouwen: een gezond binnenklimaat en 
geen achterstallig onderhoud.  
c. Kinderen met een beperking of kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen hebben recht 
op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs maar ook met extra begeleiding 
op een gewone school.  
d. Huizen neemt het initiatief in de regio om een digitaal rijbewijs te ontwikkelen wat ouderen en 
jongeren op vrijwillige basis kunnen behalen. Het digitale rijbewijs zorgt ervoor dat jongeren en 
ouderen veilig gebruik kunnen maken van internet en social-media en weet hebben van de gevaren 

zoals intimidatie, seksueel misbruik en hacking. De cursus wordt ontwikkeld met het 
maatschappelijk middenveld zoals ouderenbonden, scholen, etc. 
e. Het aantal voortijdige schoolverlaters wordt verder teruggedrongen.  
 
6.9 Vrijwilligerswerk  
 
a. Het CDA wil het huidige beleid m.b.t. de ondersteuning van vrijwillige inzet, o.a. door de 
Vrijwilligerscentrale, voortzetten. Het initiatief ‘Huizen voor elkaar’ wordt verder ontwikkeld om meer 
maatschappelijke organisaties hier aan te verbinden; zie www.huizenvoorelkaar.nl.  
b. De inzet van de Vrijwilligerscentrale voor ondersteuning van het maatschappelijk betrokken 
ondernemen (matchdiners) blijft bestaan.  

                                                                 
7
 huis waar zieke mensen of psychisch kwetsbare mensen kunnen logeren zodat zij of hun mantelzorgers op adem 

kunnen komen 
8
 PVB is zorg in natura waarbij het budget de patiënt/cliënt volgt.  

9
 Bij een PGB wordt het budget aan de patiënt/cliënt ter beschikking gesteld, die daarmee zelf de zorg kan inkopen  
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c. De gemeente zal lokaal een stimulerende invulling geven aan de Nationale vrijwilligersdag in 

december.  
d. Vrijwilligersinitiatieven worden voor inwoners van Huizen gemakkelijk (digitaal)  toegankelijk 
gemaakt via de nieuwe digitale marktplaats www.huizenvoorelkaar.nl.  
 
6.10 Armoedebestrijding  
 
a. Bij armoede spelen vaak meerdere en complexe problemen. Daarom kiest het CDA voor 
intensivering van individueel maatwerk, zoals beschreven bij de brede aanpak binnen het sociale 
domein (zie paragraaf 6.1). 
b. Het CDA wil dat de gemeente oog heeft voor armoede onder gezinnen met werkende ouders, 

die van het minimumloon (of net iets daarboven) moeten rondkomen en daardoor allerlei toeslagen 
missen.  
c. Het CDA wil de ruimhartige lokale regeling voor een compensatie van kosten voor mensen met 
een chronische ziekte handhaven.  
d. Betrokkenheid van de samenleving bij mensen in armoedesituaties is onmisbaar in de aanpak 
van armoede. De gemeente blijft daarom de koppeling van schuldhulpmaatjes subsidiëren.  
e. Het Fonds Bijzondere Noden, als onderdeel van een landelijke aanpak van urgente noden, blijft 
beschikbaar als organisatie die soms buiten regels om kan inspringen bij de aanpak van (urgente) 
armoedevraagstukken.  
 

6.11 Sport  
 
a. Het CDA vindt het belangrijk dat er genoeg sportvoorzieningen in onze gemeente aanwezig zijn 
en dat de gemeente de hoogwaardige kwaliteit, ook van de te gebruiken materialen, in stand houdt.  
b. Het CDA wil sport op school, zoals schoolzwemmen, bevorderen en in stand houden.  
c. Statushouders krijgen mogelijkheden om te leren zwemmen. 
d. Het CDA wil meewerken aan (buurt)initiatieven voor aanleg en onderhoud van sportveldjes in en 
bij woonwijken.  
e. Het CDA wil dat het (financieel) stimuleren van G-teams (teams voor gehandicapten) via 
Sportservice Noord Holland wordt gecontinueerd.  

f. Sportvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor recreantenteams van 
ouderen, mensen met beperkingen, etc.  
g. Kinderen die willen sporten, mogen niet buiten de boot vallen als hun ouders het financieel 
(tijdelijk) niet zo breed hebben. Daarom wil het CDA het jeugdsportfonds continueren en geen 
maximum stellen aan het aantal deelnemers.  
h. Het CDA wil een sportbeleid waarin de sportverenigingen ruimte krijgen voor eigen initiatieven. 
Onnodig hoge kosten voor sportverenigingen moeten worden voorkomen.  
i. Het CDA wil de mogelijkheden voor ideële reclame voor sportverenigingen verruimen.  
j. Het CDA wil dat de gemeente en de sportclubs samen duidelijke afspraken maken over het 
voorkomen van overlast. Onsportief gedrag, asociaal gedrag en overmatig alcoholgebruik in 

sportkantines moeten daadkrachtig worden aangepakt.  
 
6.12 Cultuur  
 
a. Het BNI-terrein langs de Havenstraat leent zich voor een invulling met culturele activiteiten.  Wat 
betreft het CDA is er geen ruimte voor detailhandel

10
 op de Havenstraat/BNI-terrein. Wijzigingen in 

het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken, zal het CDA niet steunen. Het CDA wil dat de 
gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden hiervoor om zo de eerder uitgesproken ambitie 
van Havenstraat als stepping stone tussen dorp en haven te realiseren. Daarnaast dient deze 
stepping stone een volwaardig activiteit te bieden voor toeristen die met de (cru ise) boot naar 
Huizen komen. 

b. Het Huizer Museum vormt een belangrijke spil in het lokale cultuurbeleid en is, ook vanwege de 
VVV, van grote waarde voor toeristische bezoekers. In het onder a. genoemde onderzoek dient 
een alternatief onderkomen voor het Huizer Museum meegenomen te worden.  

                                                                 
10
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c. Teneinde de onder a. en b. genoemde plannen en ideeën mogelijk te maken, is het CDA bereid 

hierin grondposities te verwerven of anderszins financieel deel te nemen.  
d. Cultuur- en erfgoededucatie via scholen is een kernpunt in het culturele beleid. Instellingen, 
organisaties en verenigingen die subsidie ontvangen, dragen daaraan aantoonbaar bij.  
e. De oorspronkelijke Huizer cultuur en de geschiedenis van het dorp Huizen (Huizer  klederdracht, 
dialect, botters, karakteristieke architectuur) is waardevol om te behouden.  
f. Er dient in het gemeentelijk beleid aandacht te zijn voor het behoud van het Huizer dialect. De 
toneelvereniging die stukken opvoert in het Huizer dialect draagt bij aan de instandhouding van de 
Huizer cultuur.  
g. De bibliotheek dient een algemeen belang. Het CDA wil daarom deze voorziening in stand 
houden.  

h. Het CDA staat positief tegenover een verhuizing van het Huizer Museum naar een andere 
locatie, bv. aan de Havenstraat. De gemeente wacht het onderzoek naar de mogelijkheden BNI 
Terrein op dit punt af. 
i. Het CDA verwacht van de bibliotheek dat zij aanvullende activiteiten blijft ontplooien om daarmee 
het draagvlak in de samenleving te verbreden.  
j. Het CDA ziet de (multimediale) lokale omroep als een belangrijke partner van de bibliotheek. 
Samen kunnen zij netwerken bouwen die mensen bij elkaar brengen.  
k. De huisvestingskosten van de bibliotheek moeten aanzienlijk omlaag of met anderen worden 
gedeeld. Als dit lukt, is er naar de mening van het CDA geen noodzaak de huisvesting van de 
bibliotheek te verplaatsen.  

l. Als de eigenaar van het bibliotheekgebouw onvoldoende medewerking verleent aan de verlaging 
van de huisvestingskosten, kan naar een nieuwe passende locatie worden uitgezien.  
m. Sommige kerkgebouwen en andere religieuze objecten zijn karakteristiek en beeldbepalend. 
Behoud van religieus erfgoed heeft een vaste plaats in het beleid van de gemeente. Bij dreigende 
sluiting van het gebouw gaat de gemeente met de eigenaar in overleg over een andere 
bestemming waarbij het gebouw behouden blijft. 
n. Het CDA vindt het belangrijk dat de door gemeente gesubsidieerde initiatieven op cultureel 
gebied voor iedereen toegankelijk zijn en dat de organisatoren een zo breed mogelijk publiek 
proberen aan te trekken.  
o. Voor het CDA zijn algemeen belang, maatschappelijk draagvlak en cultuur - en erfgoededucatie 

de drie belangrijkste criteria voor cultuursubsidiëring.  
p. Het CDA wil dat de gemeente onderzoek doet naar de behoefte aan een bostheater.  
 
6.13 Dierenwelzijn  
 
a. Het CDA Huizen blijft zich committeren aan de opvang van zwerfdieren in het 
dierenbeschermingscentrum in Amersfoort, mede naar aanleiding van een oproep van de 
dierenbescherming om voor dit doel bij kwalitatief hoogwaardige, bovenregionale 
opvangvoorzieningen aan te sluiten.  
b. Het CDA wil de regionale afspraken, m.b.t. de voorzieningen waarvoor de regiogemeenten 

gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben genomen, voortzetten. Het betreft de ondersteuning voor 
de egel- en eekhoornopvang, het vogelasiel en de dierenambulance.  
c. De kinderboerderij De Warande is een belangrijke voorziening voor educatie m.b.t. dierenwelzijn. 
Deze functie wordt door de gemeente blijvend gesubsidieerd.  
d. Dierenwelzijn blijft een afweging bij het afgeven van een evenementenvergunning.  
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7. Werken  

 
De economie is na de crisis weer op gang gekomen. De werkloosheid daalt en in enkele sectoren 
is inmiddels krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Het CDA wil van Huizen geen slaapdorp maken 
en werkgelegenheid zo veel als mogelijk voor ons dorp behouden. Verkleuring

11
 van 

bedrijventerreinen past niet in deze visie. 
 
De kustzone langs het Gooimeer heeft een groot economisch potentieel. Niet voor niets  
noemt Huizen zich ‘Haven van ’t Gooi’. Tot nu toe komt dit economisch potentieel  
onvoldoende uit de verf. Dat kan en moet veranderen. Het CDA wil daarom investeren in de  
ontwikkeling van de kustzone, waardoor dit gebied aantrekkelijk wordt om te werken, te  

wonen en te recreëren. Tegelijkertijd wordt er, samen met andere overheidsinstanties, fors 
geïnvesteerd om de problematiek van waterplanten aan te pakken.  
 
7.1 Ondernemen in Huizen  
 
a. Vanwege de veranderingen in de detailhandel heeft Huizen behoefte aan een  
geactualiseerde detailhandelsvisie. 
b. Het CDA wil een gevarieerd en onderscheidend winkelaanbod met veel ruimte voor  
zelfstandige ondernemers.  
c. Voor de verdere ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum is de termijnagenda leidend. Het 

verplaatsen van een deel van de markt t.b.v. een sfeervoller centrum op zaterdag, is één van de 
punten uit deze agenda waarop de gemeente moet inzetten.  
d. Er komen meer mogelijkheden voor uitbreiding van de horeca in Huizen.  
e. De zondag is voor veel inwoners en ondernemers een dag van rust, bezinning, ontmoeting en 
ontspanning. Druk uit de richting van het grootwinkelbedrijf om winkels op zondag te openen, gaat 
ten koste van eigenaren en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf. Het CDA is daarom alleen 
voorstander van winkelopstelling op zondagen waarop evenementen plaatsvinden of die aansluiten 
op, of voorafgaan een erkende feestdag (b.v. 24 december of 31 december). Na overleg met de 
Huizer Ondernemers Federatie (HOF) worden deze zondagen jaarlijks vastgesteld.  
f. Verkleuring van bedrijventerreinen naar woningbouw is ongewenst. 

 
7.2 Arbeidsparticipatie gehandicapten  
 
a. Ondernemerschap biedt mensen met een beperking kans op werk en een eigen inkomen. De 
gemeente stimuleert daarom het starten van een eigen bedrijf.  
b. De gemeente biedt zowel personen als bedrijven begeleiding op maat en voorkomt onnodige 
bureaucratie.  
c. Om arbeidsparticipatie te bevorderen, krijgen betrokken personen en bedrijven volop 
experimenteerruimte en worden er pilots ingezet.  
d. Het CDA wil onderzoek naar de mogelijkheden voor arbeidsparticipatieprojecten in de vorm van 

bijvoorbeeld bewaakte fietsstallingen en hulpconciërges, zeker waar deze bijdragen aan het 
maatschappelijk belang.  
e. Het CDA wil dat de participatie van mensen met een beperking meer zichtbaar wordt in de 
gemeente. Het CDA zal initiatieven, zoals een lunchroom in het dorp waar mensen met een 
beperking werken, ondersteunen. 
f. Mensen krijgen individuele begeleiding gericht op inzet van hun talenten, vaardigheden en 
opleiding om een passende baan of dagbesteding te vinden.  
g. Als een passende baan of dagbesteding gevonden is, wordt de begeleiding voortgezet om 
terugval te voorkomen en de werkgever niet onnodig te belasten.  
h. Aanpassingen op de werkplek worden, op basis van functie en beperking, ingezet om de 
productiviteit op de werkplek te optimaliseren.  

i. Het beleid van de gemeente Huizen om mensen met een beperking in dienst te nemen heeft in 
de afgelopen 4 jaar zichtbaar gewerkt. De gemeente loopt hiermee voorop in de taakstelling. Di t 
beleid wordt ook de komende jaren voortgezet. 

                                                                 
11

 Gebruik voor andere doeleinden dan in het bestemmingsplan is voorzien  
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j. De gemeente stimuleert dat mensen met een uitkering blijven werken op een werkervaringsplaats 

en/of in vrijwilligerswerk.  
k. Ons eigen Sociaal Werkbedrijf Tomin is een belangrijke organisatie, die veel banen biedt voor 
mensen met een beperking. De kennis en ervaring die bij Tomin aanwezig is, blijven we ook 
inzetten om mensen naar reguliere arbeid te begeleiden. 
l. Ook mensen met een beperking die (nog) niet gebruik maken van een uitkering krijgen, op gron d 
van het voorzorgprincipe, begeleiding bij het vinden van werk.  
m. Bedrijven die goed presteren door mensen met een beperking in te zetten, worden vanwege 
hun voorbeeldfunctie door de gemeente in het zonnetje gezet. Het project Smaakmakers wordt 
hiervoor ingezet. Onderzocht wordt of Smaakmakers in bepaalde situaties meer voordeel kunnen 
krijgen van hun voortrekkersrol. 

 
7.3 Toerisme en evenementen  
 
a. Huizen versterkt haar toeristisch profiel als Haven van ’t Gooi. De betrokkenheid van onze 
gemeente bij de Floriade in Almere in 2022 biedt hiervoor nieuwe kansen.  
b. De komst van veel toeristen naar Huizen met cruiseboten biedt de gemeente kansen om 
werkgelegenheid te creëren en ons mooie dorp in de schijnwerpers te zetten. Het CDA is van 
mening dat de gemeente de regie naar zich toe moet trekken om hier met het bedrijfsleven 
concepten voor te ontwikkelen. 
c. In Huizen blijft ruimte voor ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving voor nieuwe 

evenementen.  
d. Het CDA wil meer spreiding van bestaande evenementen. Daarnaast wordt onderzocht op welke 
wijze het visserijverleden en de watersportverenigingen invulling kunnen geven aan het 
Havenfestival.  
e. Huizen verkent de mogelijkheid om onze Koning op 27 april te mogen ontvangen.  
f. Het CDA wil dat de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties, een betekenisvolle 
invulling geeft aan Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de Bevrijding op 5 mei. 
g. Camping De Woensberg dient beschikbaar te blijven voor recreatiedoeleinden. Om dit te borgen 
blijft de gemeente in gesprek met de gemeente Blaricum, de Paasheuvelgroep en omwonenden.  
 

7.4 Kustzone  
 
a. Huizen is de Haven van ’t Gooi en daar hoort een levendige kustzone bij met een  
aantrekkelijk strand waarbij alle ruimte wordt geboden aan watersporters.  
b. De gemeente zet zich, samen met andere gemeenten aan de Randmeren, de provincie en het 
Rijk, in voor de bestrijding van het fonteinkruid in het Gooimeer; vooral vanwege het belang voor  
de watersport. De beschikbare budgetten hiervoor zijn ontoereikend en worden fors verhoogd 
waarbij ook een bijdrage van de beheerder van het Gooimeer wordt verwacht.  
Met de regiogemeenten zal onderzocht worden of het fonteinkruid opgenomen kan worden in een 
circulaire kringloop van bijvoorbeeld een zeeboerderij.  

c. Het gebied rond de Zomerkade wordt herontwikkeld tot een gebied waar hoogwaardig 
gerecreëerd kan worden met het accent op de watersport. Voor de herontwikkeling is het 
essentieel dat naast de gemeente ook bedrijven, watersportverenigingen, 
woningbouwverenigingen en ondernemers deelnemen aan de herontwikkeling.  
d. De ontwikkeling van de kustzone wordt optimaal afgestemd op de kansen die de  
Floriade in Almere in 2022 biedt.  
 
7.5 Regionaal economisch beleid  
 
a. Het CDA wil de regionale afspraken over het tegengaan van transformatie van 
bedrijventerreinen naar woningbouw handhaven.  

b. Het aantal arbeidsplaatsen in Huizen is beperkt waardoor veel inwoners gericht zijn op werk in 
de nabije omgeving. De bereikbaarheid van Huizen is daarom van essentieel belang om een 
aantrekkelijke gemeente te blijven. Investeren in de bereikbaarheid (fiets, auto of OV) van onze 
gemeente moet regionaal het speerpunt blijven in de ontwikkelingen van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).  
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c. In de periode voor, tijdens en na de Floriade stimuleert de gemeente Huizen ondernemers en 

maatschappelijke organisaties om op de Floriade in te spelen. Het CDA wil hiertoe tijdelijke of 
permanente verbindingen tussen Huizen en Almere/Floriade mogelijk maken. Te denken valt aan: 
een veerverbinding met botters, een veerboot die door zonne-energie wordt aangedreven of een 
gondelkabelbaan over het Gooimeer. 
d. De gemeente blijft zich inzetten voor de vestiging van een regiocentrum van Ziekenhuis Tergooi 
in de regio Huizen – Blaricum – Laren. 
 
8. Algemeen bestuur en financiën  
 
8.1 Zelfstandige gemeente  

 
Tegen de wil van Huizen, Blaricum en Laren is de provincie Noord-Holland van mening dat deze 
gemeenten moeten fuseren. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken, maar mocht een 
fusie onvermijdelijk zijn, dan blijven voor het CDA lage lasten en een goed voorzieningenniveau dé 
speerpunten voor de nieuwe gemeente.  
Bij een eventuele reorganisatie komt de gemeente Huizen op voor de belangen van haar 
ambtenaren. 
 
8.2 Kwaliteit van de dienstverlening  
 

a. De gemeente is er voor haar inwoners: dit betekent dat de dienstverlening correct en 
klantvriendelijk moet plaatsvinden. De klant (inwoner) is koning, zolang hij zich ook als zodanig 
gedraagt.  
b. Door benchmarks met andere gemeenten kan de gemeente de kwaliteit en effectiviteit van de 
organisatie en dienstverlening optimaliseren.  
c. Naar aanleiding van de verschillende benchmarks bepalen het college van B&W en de 
gemeenteraad samen het ambitieniveau voor Huizen.  
d. De gemeente past zich aan op de flexibele werktijden van mensen. De klantgerichte 
dienstverlening kan verbeteren door te werken met afspraken (ook buiten kantoortijden) en 
huisbezoek aan ouderen die zelf niet naar het gemeentehuis kunnen komen.  

e. De digitale dienstverlening door de gemeente wordt uitgebreid en kwalitatief op een hoger plan 
gebracht.  
f. Het CDA staat positief tegenover de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht in de (afval)waterketen (rioolbeheer en rioolwaterzuivering), zodat de 
stijging van de lasten voor de burger kan worden beperkt.  
 
8.3 Participatie van de inwoners van Huizen  
 
a. Het CDA legt het democratisch primaat bij de gekozen volksvertegenwoordigers in de 
gemeenteraad, waar zij alle belangen kunnen afwegen.  

b. Het CDA hecht veel waarde aan participatie van maatschappelijke organisaties bij ál het 
gemeentelijk beleid.  
c. De gemeente evalueert burgerparticipatietrajecten. Afhankelijk van de uitkomsten worden 
vervolgstappen gezet. 
d. Het gemeentebestuur dient daarom nog meer gebruik te maken van de kennis die bij deze 
organisaties aanwezig is, in plaats van zelf het beleid te bedenken.  
e. Op wijkniveau worden burgers actief betrokken bij de leefbaarheid van hun omgeving. Het CDA 
wil de wijkavonden en wijkplatforms voortzetten. Waar mogelijk wordt een proef met eigen 
buurtbeheer en buurtbudgetten opgestart.  
f. Binnen het sociale domein worden de adviezen van ervaringsdeskundigen (via Samenkracht) 
meegenomen in de uitvoering van het beleid. Dat geldt ook voor adviezen van 

ervaringsdeskundigen die de gemeente zelf in dienst heeft.  
g. Bij belangrijke beleidsbeslissingen wordt de adviesraad sociaal domein altijd geraadpleegd.  
h. Direct betrokkenen krijgen bij het begin van de beleidsvorming een belangrijke stem. Het CDA is 
daarom voor de instelling van participatiegroepen bij ruimtelijke ordeningsprojecten.  
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i. De kaders en het tijdpad worden voorafgaand aan het participatieproces in overleg met 

betrokkenen bepaald. Waar nodig wordt de participatie door een derde, onafhankelijke partij, 
gefaciliteerd. 
j. Inwoners van Huizen krijgen het 'right to challenge

12
'.   

k. Er komt een proef waarin inwoners de mogelijkheid krijgen een burgermotie in te dienen. In de 
voorbereiding op de proef worden de randvoorwaarden bepaald waaraan een burgermotie moet 
voldoen. 
 
 
8.4 Besluitvorming en communicatie  
 

a. Het gemeentebestuur handelt integer en betrouwbaar en legt aan haar inwoners verantwoording 
af over keuzes die zij maakt.  
b. Het gemeentelijke beleid dient consistent te zijn, zodat de burgers weten waar zij aan toe zijn.  
c. Wijzigingen in het beleid, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, worden altijd via algemene 
publicaties meegedeeld en ook individueel medegedeeld aan inwoners, bedrijven en instellingen 
wanneer de wijzigingen de belangen van de betrokkenen direct raakt.  
d. In de berichten over besluitvorming in de gemeenteraad wordt vermeld welke standpunten de 
politieke partijen hebben ingenomen bij voorstellen, ingediende moties en amendementen. Dit 
betreft ook de inhoud van amendementen, moties en stemverhoudingen.  
e. De vergaderingen van de gemeenteraad worden via de website van de gemeente gestreamd.  

 
8.5 Werelddoelen 
 
a. Huizen heeft zich als Milleniumgemeente ingezet voor de Milleniumdoelen van de Verenigde 
Naties. Vanaf januari 2016 tot 2030 zijn door de Verenigde Naties nieuwe werelddoelen 
vastgesteld, de zogenaamde Global Goals die door de gemeente Huizen als Milleniumgemeente

13
 

zijn overgenomen.  
b. Het CDA waardeert het dat Huizer inwoners en organisaties zich belangeloos inzetten voor 
mensen die elders in de wereld getroffen worden door oorlog, economische malaise of 
natuurgeweld. Om deze betrokkenheid te ondersteunen wil het CDA het beleid inzake lokale 

internationale initiatieven onverkort voortzetten.  
c. Als lokale organisaties een voorstel doen om van Huizen een fairtrade gemeente  
te maken, dan zal het CDA dit initiatief steunen. Dit geldt ook voor initiatieven op het gebied van 
Global Goals

14
.  

 
8.6 Financieel beleid  
 
a. Het degelijke financiële beleid van de gemeente Huizen wordt ook de komende periode  
onverkort voortgezet. Het CDA blijft vasthouden aan een sluitende meerjarenbegroting.  
b. Het CDA wil voor de lange termijn de OZB op peil houden en geen problemen doorschuiven 

naar de toekomst.  
c. Ondanks de inflatie is Huizen erin geslaagd een daling in de tarieven van de afvalstoffenheffing 
te realiseren. Deze trend wil het CDA ook de komende jaren doorzetten.  
d. Teneinde sterke schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen, wordt 
hiervoor een voorziening ingesteld. 
e. Uit de algemene reserves van de gemeente Huizen wordt een bedrag van ca. € 10 miljoen 
gereserveerd voor investeringen in strategische grondposities zoals de grond rond De 
Krachtcentrale.  

                                                                 
12

 Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, 

beter, goedkoper of anders te kunnen doen. 
13

 Zie voor meer informatie hierover https://www.huizen.nl/inwoner/millenniumgemeente_41327/  
14

Tot 2030 werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de 

opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan belangrijke opgaven van lokale overheden 

zoals terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief 

en participatief bestuur. 
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f. Het CDA wil daarnaast de door de inwoners opgebouwde reserves inzetten voor de realisatie van 

de ambities uit dit verkiezingsprogramma. 
g. Met uitzondering van begraaftarieven dienen retributies, heffingen en overige tarieven in principe 
kostendekkend te zijn, mits dit niet leidt tot een onbillijk hoge tariefstelling die niet meer in lijn ligt 
met andere gemeenten.  
h. Het CDA staat voor de algemene toegankelijkheid van de begraafvoorziening, die daarom niet 
geheel kostendekkend hoeft te zijn. Grafrechten stijgen jaarlijks met maximaal het inflatiecijfer.  
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Bijlage Resultaten CDA in de raadsperiode 2014- 2018 

 
De resultaten die het CDA behaald heeft in de raadsperiode 2014-2018 staan hieronder 
weergegeven en zijn tevens terug te vinden in twee magazines die door de fractie zijn uitgegeven. 
Deze magazines zijn met onderstaande links in te zien. 
 
http://www.carann.nu/CDA/CDA-Magazine.html 
 
http://www.carann.nu/CDA/CDA_ MAGAZINE_2017/CDA_2017.html 
 
Algemeen 

 

 Gegarandeerde zorg voor iedereen die dat nodig heeft:  

 Fonds voor investeringen in duurzaamheid van € 2 Mln. 

 10% korting op de OZB 
 
2014 
 

 Behoud hoofdgebouw Koningin Wilhelminaschool 
 
2015 
 

 Aankoop botterwerf mede voor inzet dagbesteding 

 Nieuwbouw/verbouwing van Huizermaatschool 

 Online social marktplaats 

 Extra cameratoezicht in de Oostermeent 

 Verharding parkeerterrein bij  Sijsjesberg 

 Nieuwbouw kinderboerderij 

 Uitwerking duurzaamheidsfonds met LED verlichting voor alle openbare verlichting  

 Verbetering bereikbaarheid alarmnummer 112 

 Doorgang wijnproeverij na vragen van CDA Huizen 
 
2016 
 

 Woningen voor jongeren statushouders in Wijngaard 

 Havenkantoor bij de botterwerf in Huizen 

 Aandacht voor eenzaamheid in Huizen 

 Introductie van vuurwerkvrije zones 

 Renovatie clubgebouw De Zuidvogels 

 Extra investering in onderhoud voor infrastructuur 

 Extra investering in speeltuinen in Huizen 

 Nieuwbouw Erfgooierscollege 

 Investering in Goois Natuurreservaat en realisatie speelbos bij Sijsjesberg  
 

2017 
 

 Invulling Keucheniusstraat met Keucheniushof 

 Standplaats voor vis in de oude haven van Huizen 

 Onderzoek naar mogelijkheden regionaal zorg centrum in Huizen i.v.m. vertrek Ter Gooi uit 
Blaricum 

 Behoud stadspark en geen busbaan 

 Inventarisatie onveilige verkeerspunten en aanpak hiervan 

 Blijverslening in Huizen 

 Vispaviljoen bij vishandel Bunschoten 
 

http://www.carann.nu/CDA/CDA-Magazine.html

