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Beste CDA-leden, 
Voor u ligt het tweede nummer van 2008, samengesteld door een 
nieuwe redactie, die nog niet definitief is. Na vele jaren de opmaak van 
CDAccenten voor zijn rekening te hebben genomen heeft Ruben 
Woudsma de redactie verlaten. Wij danken hem voor de vele mooie 
nummers die van zijn hand zijn verschenen. Wij danken ook Henk 
Wiesenekker die vanaf 2007 als Hoofdredacteur het blad heeft geleid. 
Wij zoeken nog een hoofdredacteur die de leiding van de redactie op 
zich gaat nemen. In dit nummer vind u de gebruikelijke bijdragen van 
onze voorzitter, fractie en wethouder, besteden we aandacht aan de 
ALV van 22 mei en de actie ruim baan voor de fiets van onze fractie. 
IndeRaad is weer terug op de achterpagina. Wij wensen u veel 
informatief leesplezier.  
Namens de redactie  
Rein Jansen Hoofdredacteur a.i.  

V
an de redactie

 
In dit nummer 

De CDA-fractie en Rutger Rebel op 
de bakfiets voor de actie.  

Ruim baan voor de Fiets! 

De CDA-fractie trok van 14 mei t/m 10 
juni 2008 Huizen in met de actie 
�Ruim baan voor de fiets!� De fractie is 
op zoek gegaan naar ideeën op het 
gebied van fietsveiligheid, fietscomfort 
en voorzieningen voor fietsers om het 
fietsklimaat in Huizen nog beter te 
maken.          

(vervolg op pagina 3) 

CDA Huizen spreekt met Tweede Kamerlid Van Toorenburg over Integratie 

Donderdagavond 22 mei was het CDA Tweede Kamerlid Madeleine van 
Toorenburg te gast op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Huizen. 
Het thema van de avond was �Integratie, rol van religie en diversiteit�. Na 
haar lezing nam zij deel aan een paneldiscussie met Gert-Jan van 
Dommelen en Mustafa Yaman die de visie op �integratie� vanuit de kringen 
van de kerken en de moskeeën in Huizen naar voren brachten. Aansluitend 
werd levendig gediscussieerd met de aanwezigen.         (vervolg op pagina 6) 

Panel met van links naar rechts  Madeleine van Toorenburg, Wim Zwanenburg, 
Mustafa Yaman en Gert-Jan van Dommelen http://weblog.cdahuizen.nl 
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Van de voorzitter 

We hebben we onze Algemene 
Ledenvergadering achter de rug en ik 
meen dat we terug mogen kijken op 
een geslaagde avond. Onze eigen 
interne zaken en het debat over 
�Integratie, religie en diversiteit�. In het 
huishoudelijke gedeelte van de ALV 
hebben we ook de Advieslijst voor de 
Waterschapsverkiezingen van het 
komende najaar vastgesteld.  

Waterschapsverkiezingen 
De provinciale CDA-besturen van 
Noord-Holland en Utrecht hebben 
ondergetekende genomineerd voor de 
positie van lijsttrekker voor de 
verkiezingen voor het 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht. Ik heb er zin in en bedank de 
besturen en ook de Huizer leden van 
het CDA voor het in mij uitgesproken 
vertrouwen. Op de advieslijs staat Jo 
Beltman op nummer 8 en de leden in 
Huizen stemden hem op plaats 4. Het 
zou mooi zijn als we uiteindelijk met 2 
Huizer CDA-leden in het 
waterschapsbestuur vertegenwoordigd 
zouden zijn. Het nieuwe bestuur wordt 
gekozen voor een periode van vier 
jaar: van 2009 tot en met 2012. Eind 
2012 vinden nieuwe verkiezingen 
plaats. Tussen half oktober en half 
november zult u per post en per 
internet kunnen stemmen. 
Ik ben eerder lid geweest van 
Provinciale Staten Noord-Holland voor 
het CDA, namelijk in de periode 1991-
1995, die bestuurlijke ervaring mag ik 
inbrengen. Ik ben ook al eerder lid 
geweest van het Algemeen Bestuur 
van het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (voor de categorie: 
gebouwd) in de periode 2001-2003. 
 In het waterschap vind ik mijn 

interesse terug voor het �blauwe deel� 
van de Ruimtelijke Ordening, mijn 
interesse voor �watermanagement�.  Bij 
het integrale waterbeleid gaat het niet 
alleen de kwantiteit en de veiligheid, 
maar ook de kwaliteit (o.m. door 
zuivering). Een bijdrage wil ik leveren 
aan de beleidsvorming om iets te doen 
om ons voor te bereiden op de 
klimaatsverandering. De integrale 
afweging van belangen: water, 
veiligheid, natuur & milieu, financieel 
beheer (efficiency, doelmatigheid, 

rechtvaardigheid, beheerste 
lastenstijging of beperking daarvan), 
agrarisch beheer, landschapsbeheer 
spreekt mij sterk aan. Ik heb ook een 
specifieke interesse in het gebied van 
Amstel, Gooi en Vecht. (Voorheen ben 
ik woonachtig geweest in Driemond, 
gemeente Amsterdam, bij Weesp). Ik 
ken het gebied goed. Via het 
waterschap krijg je oog voor water in 
een dichtbevolkt gebied. Mijn 
bijzondere interesse gaat uit naar de 
herstelplannen zoals voor de Vecht en 
de Loosdrechtse Plassen. Daarmee 
krijg je zeker oog voor de lange 
termijneffecten van beleid. 
Ik heb ook de bereidheid en de tijd om 
mij voor deze bestuursfunctie tijd 
beschikbaar te stellen. Een aantal 
andere bestuurlijke 
nevenwerkzaamheid loopt binnenkort 
af. Ik wil wel aanblijven als voorzitter 
van het CDA Huizen en dat is ook niet 
onverenigbaar. Kortom, ik neem de 
uitdaging graag aan. 
 Of het nieuwe lijstenstelsel, en 
daarmee het meedoen van politieke 
partijen aan deze verkiezingen tot meer 
politisering leidt, tot grotere 
tegenstellingen in het 
waterschapsbestuur staat nog te 
bezien. In het waterschapsbestuur is 
het �polderen� in optima forma: 
samenwerken is het devies. Maar ik 
vind het meedoen van politieke partijen 
een goede zaak. Er komen nu 
verkiezingsprogramma�s waarover het 
publiek de kandidaten ook vragen kan 
stellen en op basis waarvan de 
kandidaten na de verkiezingen ook 
over hun gemaakte beleidskeuzes 
verantwoording kunnen afleggen. De 
transparantie van het bestuur van deze 
medeoverheid neemt daarmee toe. De 
komende jaren, niet in het laatst door 
de klimaatverandering neemt de 
complexiteit van de taken van de 
waterschappen toe. Daarbij moeten 
keuzes gemaakt worden, maar het lijkt 
mij een goede zaak om daarbij de 
uitlegtoets toe te passen. Het beleid 
moet wel zijn uit te leggen! Het lijkt mij 
een hele uitdaging. 

Integratie 
Het bleek dat onze timing van de keuze 
van dit thema goed uitviel. In juni komt 
een nota Integratiebeleid in de 
gemeente Huizen in een commissie 
van de gemeenteraad aan de orde. Het 
betoog van ons Tweede Kamerlid, 

mevrouw Madeleine van Toorenburg en 
de vragen en opvattingen van de leden 
vormen een belangrijke bijdrage aan de 
opinievorming van de Huizer CDA-
fractie. Van Toorenburg prees de 
Huizer nota omdat die zeer 
uitvoeringsgericht is. Het gaat om het 
wegwerken van achterstanden van 
mensen die in een kwetsbare positie 
zitten. Daarbij wordt ingezet op 
verschillende thema�s, waaronder 
inburgering, arbeidsparticipatie, 
onderwijs, sociale cohesie en 
emancipatie van vrouwen en meisjes. 
Van belang is ook de samenwerking en 
stimulering van de organisatie van en 
voor minderheden. Er zal door de 
gemeente Huizen gewerkt worden met 
bestaande budgetten. Het is ook niet 
een situatie van zij (allochtonen) tegen 
wij (autochtonen), maar van �samen�, 
van integratie. In een aantal gevallen is 
ook bij autochtone burgers sprake van 
een achterstand op bijvoorbeeld 
sociaaleconomisch gebied. Huizen is 
een landelijke gemiddelde gemeente 
met 18% allochtonen, waarvan 8% niet-
westerse allochtonen. De achterstand 
heeft er soms ook mee te maken dat 
die 8% voor een deel uit vluchtelingen 
bestaat en voor een deel uit mensen 
die vielen onder de 
(generaal)pardonregelingen. De wet 
Inburgering blijkt voorjaar 2008 te 
stagneren en dat is dan ook reden dat 
deze wet weer opnieuw uitgebreid in de 
Tweede Kamer aan de orde kwam. De 
wet is te bureaucratisch en te 
omslachtig. De gemeente Amsterdam 

�ik heb er echt zin in�  



 

 

moet bijvoorbeeld met 46 bedrijven op 
het gebied van integratie 
(marktgericht) samenwerken. De 
uitvoering van de bestaande wet is 
zeer moeilijk en de doelgroep weet niet 
waar ze terecht moeten.  
De rol van religie waarderen wij, 
conform onze uitgangspunten, positief. 

Religieuze standpunten zijn in de 
geschiedenis meerdere keren zwaar 
misbruikt en hebben zo zeker ook 
groot kwaad aangericht, maar liever 
kijken wij naar de positieve kant van 
Bijbelse normen en waarden. Religie 
en levensovertuiging zijn de inspiratie 
om het leven vorm te geven. Ze zijn 
ook de inspiratie voor diaconie, 
inspiratie tot hulpverlening en 
barmhartigheid, en voor het in stand 
houden van een goed stelsel van 
sociale zekerheid. Daar stemmen 
christendom en islam ook meer in 
overeen dan dat ze daarin verschillen. 
Integratie betekent niet dat de eigen 
identiteit onder druk komt te staan, 
maar dat we ons van onze eigen 
identiteit bewust moeten zijn.  
In de Tweede Kamer sprak onlangs 
CDA-fractievoorzitter Van Geel zijn 
grote ergernis uit over de �wellustige 
manier waarop sommigen 
onheilsboodschappen verkondigden, 
Mark Rutte voorop�. Vrees voor de 
kredietcrisis, inflatie, stijgende olie en 
voedselprijzen zijn merkbaar bij velen 
in ons land. Daarom moeten we alert 
blijven, en vooral moedig. Juist nu zijn 
politici nodig met een warm hart en 
een koel hoofd die vertrouwen en rust 
uitstralen. De manier waarop de VVD 
het land de prut in heeft gepraat de 
laatste maanden is onverantwoord en 
staat haaks op alles waar de VVD ooit 
voor stond. Rutte moet nu scoren om 
zijn achterban nog bij Verdonk en 
Wilders weg te houden. Ook de Partij 
van Arbeid staat onder grote druk om 
de publicitaire aanvallen van de 
Socialistische Partij te pareren. Ook 
daar is een neiging tot radicalisme en 
desintegratie. Het bestuur van ons 
land wordt er niet gemakkelijker op. 
Machogedrag en turbotaal dragen 
echter niet bij aan oplossingen.  
Bij de media is voornamelijk 
belangstelling voor de incidenten (die 

behoorlijk opgeklopt worden) en aan 
de nationale gesprekstafel (Pauw & 
Witteman, Knevel en Van den Brink) �s 
avonds op TV is meestal geen oog 
voor de structurele kanten van de 
beleidsvorming. Dit neemt niet weg dat 
er problemen die het kabinet 
Balkenende IV (met CDA, PvdA en 
CU) het hoofd zal moeten bieden. De 
aanpak van probleemwijken, de 
inburgeringproblemen, de druk van 
regelgeving zal moeten afnemen en 
zeker ook de files zullen beter 
aangepakt moeten worden. Het 
kabinet zal de vruchten van het beleid 
ook (beter) over het voetlicht moeten 
brengen en werken aan de verbetering 
van het imago. Maar ons land staat er 
in brede zin goed voor, met onder 
meer solide overheidsfinanciën en een 
gedegen sociaal stelsel.  
Ik wens u allen een goede zomer toe, 
zodat wij al recreërend (�herboren�), 
wellicht op het water, nieuwe krachten 
op kunnen doen voor een nieuw 
politiek seizoen. Onze 
gemeenteraadsfractie raad ons aan 
om nog vaker de fiets te nemen. Ik ga 
het deze zomer zeker doen. Via het 
internet kunt u via 
http://weblog.cdahuizen.nl/ de 
opvattingen en de 
campagneactiviteiten van uw voorzitter 
volgen. Meer informatie over het 
waterschap vindt u op www.agv.nl  en 
op www.nederlandleeftmetwater.nl. 
 
Wim Zwanenburg,  
voorzitter CDA Huizen. 
 
 
 

 

(Vervolg van pagina 1) 
Waarom een actie voor een beter 
fietsklimaat? 
Voorzieningen voor fietsers en 
fietsveiligheid zijn typische punten voor 
de gemeentelijke en regionale agenda 
omdat de fiets vooral in de lokale 
omgeving wordt gebruikt. Fietsen is 
daarnaast een schone vorm van 
mobiliteit, het veroorzaakt geen 
geluidsoverlast en luchtverontreiniging. 
Ook wil de gemeente Huizen zich 
profileren als een gemeente waar het 
goed recreëren is. En last but not 
least, fietsen is gezond! Fietsen 
betekent bewegen en bewegen is 
goed voor hart en bloedvaten.  

Wat heeft de fractie ondernomen om 
ideeën op te doen? 
Via diverse media zijn inwoners van 
Huizen tijdens de actieperiode 
geattendeerd op de actie, �Ruim baan 
voor de fiets!� en uitgenodigd om hun 
ideeën bij de fractie te brengen. 
Daarnaast zijn alle scholen en 
ouderenbonden in Huizen 
aangeschreven om ideeën op het 
gebied van fietscomfort, fietsveiligheid 
en fietsvoorzieningen aan te leveren. 
Zaterdag 24 mei heeft de fractie op de 
markt gestaan om met inwoners te 
spreken over fietsen in Huizen. 

Zijn er ideeën binnengekomen? 
Er zijn een flink aantal ideeën bij de 
fractie binnengekomen. Veel ideeën 
hebben te maken met fietsveiligheid. 
Onveilige verkeerssituaties voor 
fietsers, zoals de kruising 
Ceintuurbaan/ Nieuwe Bussumerweg 
en het Uitgaanscentrum worden 
gemeld. Daarnaast worden er veel 
locaties doorgegeven waar de kwaliteit 
van het fietspad beneden de maat is. 
Ook heeft een aantal ideeën te maken 
met de ontwikkeling van het Nautische 
kwartier. Inwoners vragen aandacht 
voor een goede en veilige 
fietsontsluiting van het kwartier 
wanneer het gerealiseerd is. Daarnaast 
is het idee binnengekomen om een 
fietsverhuur op de Haven te realiseren.  
Eén conclusie kunnen we uit alle 
reacties al trekken en dat is dat veel 
inwoners van Huizen betrokken zijn bij 
hun gemeente! 

Wat gaat de fractie met deze ideeën 
doen? 
Bij de behandeling van de 
voorjaarsnota op 24 juni a.s. zullen de 
meest bruikbare ideeën aan het college 
worden overhandigd met het verzoek 
om deze zoveel als mogelijk in de 
begroting van 2009 op te nemen. Bij de 
behandeling van deze begroting (in 
oktober 2008) zal de CDA-fractie 
beoordelen wat het college met de 
ideeën heeft gedaan. 
Rutger Rebel 
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�de rol van religie waarderen wij 
positief� 

�de media hebben vooral aandacht 
voor negatieve incidenten� 
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Dinsdag 24 juni 2008 is een 
belangrijke dag in de Huizer 
gemeentepolitiek. Die dag zal B&W 
zich verantwoorden over het 
gevoerde beleid in 2007. Het College 
krijgt ook de beleidskaders voor 
2009 mee. 
 

 Jaarrekening 2007 
De brief van de accountant over de 
controle van de jaarrekening 2007 
staat vol complimenten aan de 
gemeente Huizen en dus aan onze 
CDA wethouder Financiën en WMO: 
Uw gemeente is tijdig gestart met het 
in beeld brengen van de gevolgen van 
de WMO. 
� dat de administratieve organisatie 
rondom het proces WMO � van een 
kwalitatief goed niveau is. 
Uw gemeente beschikt over een 
kwalitatief goede jaarrekening. 
De financiële situatie is zeker in 
vergelijking tot referentiegemeenten 
uitstekend. 
De accountant heeft dan ook een 
goedkeurende verklaring  afgegeven.  
 
Nettoresultaat 2007 
In financieel opzicht is 2007 voor de 
gemeente Huizen een zeer gunstig 
jaar geweest. Het positieve 
nettoresultaat bedraagt maar liefst 
ruim 3,2 mln. euro. Hiermee wordt het 
beste resultaat over de laatste 10 jaar 
behaald. Hoewel een dergelijk positief 
resultaat geen doel op zich is, biedt het 
wel mogelijkheden voor kwalitatief 
duurzame investeringen in onze 
gemeente. 

Een goed voorbeeld daarvan is het in 
eigen beheer bouwen van een 
ondergrondse parkeergarage in het 
Hoofdwinkelcentrum. Over de 
bestemming van het resultaat beslist 
de gemeenteraad tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota. 

Conceptprogrammabegroting 2009 
Vanwege de dualisering in het 
gemeentebestuur is de kaderstellende 
taak van de gemeenteraad van groot 
belang. Op 24 juni gaat de Raad daar 
weer werk van maken. Tijdens de 

raadsvergadering (die de gehele dag 
zal duren) zullen de verschillende 
partijen aangeven wat zij belangrijk 
vinden en hoe het college de begroting 
voor 2009 zal moeten inrichten. 
Vervolgens zal het college binnen de 
kaders die meegegeven worden in de 
zomermaanden het beleid en de 
begroting voor 2009 gaan opstellen. In 
oktober zal de Raad dan vaststellen of 
het college haar werk goed gedaan 
heeft. Ter voorbereiding heeft de CDA-
fractie 40 vragen aan het college 
gesteld. Ter informatie alvast een paar 
vragen: 
Het is voor het CDA niet duidelijk hoe 
de vastgestelde toekomstvisie 
doorwerkt in de conceptbegroting. Kan 
het College aangeven aan welke 
onderdelen uit de Toekomstvisie 
prioriteit gegeven wordt in 2009? 
Het College wil een goede bestuurlijke 
verhouding met onze buurgemeenten 
nastreven. Waar wil het College op 
inzetten voor wat betreft de 
verbeterpunten en 
samenwerkingsmogelijkheden met de 
buurgemeenten in 2009? 
Het College signaleert de wens om 
bedrijventerreinen veiliger te maken. 
Hoe staat het College tegenover de 
introductie van �parkmanagement� ten 
behoeve van het verbeteren van de 
veiligheid op de bedrijventerreinen en 
bent u bereid dit voor het overleg met 
de Zakenclub te agenderen? 
Het College wil de bestuurlijke 
aandacht voor de HOV, de 
pakketstudie driehoek A1-A27-A28 en 
de Stichtse Lijn intensiveren. Kunt u 
concreet aangeven op welke 
resultaten de bestuurlijke inzet gericht 
is voor wat betreft de pakketstudie en 
de Stichtse Lijn?  
Het is ons opgevallen dat kauwgom en 
sigarettenpeuken het straatbeeld 
ontsieren. Deelt het College de 
opvatting van het CDA dat het zeer 
gewenst is om de overlast 
van kauwgom en sigarettenpeuken op 
straat te verminderen? 
In 2006 heeft de raad besloten in te 
stemmen met gedeeltelijke verkleuring 
van het Lucentterrein naar 
woningbouw, mede ingegeven door de 
te verwachten 
herverkavelingmogelijkheden van het 
BNI-terrein. Recent zijn wij echter 
geconfronteerd met het besluit van 

BNI om in Huizen te blijven. Ziet het 
College hierin aanleiding om de 
besluitvorming over de verkleuring op het 
Lucentterrein te heroverwegen? 
Het College constateert dat er bedrijven 
uit Huizen vertrekken met alle gevolgen 
van dien. Hoeveel bedrijven hebben 
Huizen in 2007 verlaten? Hoeveel 
bedrijven hebben zich in 2007 in Huizen 
gevestigd? Hoeveel aanvragen van 
bedrijven die zich in Huizen willen 
vestigen, liggen er op dit moment? Kunt 
u hierbij ook aangeven wat de effecten 
hiervan zijn op de werkgelegenheid in 
ons dorp? 
Enerzijds wordt er voor 2009 een budget 
voor een tweede kunstgrasveld voor S.V. 
Huizen aangevraagd, terwijl er anderzijds 
door de vereniging een plan voor het 
draaien van het hoofdveld en het 
vernieuwen van de tribune aangekondigd 
wordt voor de begroting van 2010. Wat is 
nu precies de bedoeling? 
In de programmabegroting 2008 staat 
dat het College met nieuwe 
prestatieafspraken voor het 
maatschappelijke werk zal komen. Kan 
het verzoek van het Christelijk 
Maatschappelijk Werk Huizen om 
subsidie daarin worden meegenomen? 
Zo ja, wanneer kunnen wij nadere 
voorstellen tegemoet zien? 
Op het moment dat dit artikel wordt 
geschreven, zijn de antwoorden van het 
college nog niet bekend. Deze 
antwoorden zullen we betrekken in onze 
bijdrage en opstelling tijdens de 
Raadsvergadering van 24 juni 2008. De 
CDA-fractie zet zich er in ieder geval 
voor in om ook dit jaar weer zoveel 
mogelijk punten uit ons 
verkiezingsprogramma te realiseren. Wij 
houden u op de hoogte!  
Kees de Kok, fractiesecretaris. 

Van de fractie 

�De financiële situatie is zeker in 
vergelijking tot referentiegemeenten 
uitstekend�  
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Van Toorenburg 
vindt dat 
participeren méér is 
dan werken alleen. 
�Denk bijvoorbeeld 
aan mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, 
kinderopvang en 
ondersteuning bij 
opvoeding,� zo 
betoogde zij. Ze 
pleit voor een zo 
integraal mogelijke 

aanpak van sociale probleemgevallen. 
Bij te specifieke aandacht voelt men 
zich apart gezet waardoor uitsluiting 
dreigt. Het is daarom beter om te 
mengen stelde de politica. �Als je je richt 
op wat je bindt, dan kom je veel verder!� 
Van Toorenburg prees de Huizer 
Integratienota die ze zeer 
uitvoeringsgericht noemde.  

Nota Integratie Huizen 
In Huizen is het aantal allochtone 
inwoners 1e en 2e generatie ca. 18% 
van de totale bevolking. Het aantal niet-
westerse allochtonen daarin bedraagt 
8%. De gemeente Huizen is hiermee 
een landelijk �gemiddelde� gemeente.  

Om de complexe maatschappelijke 
zaken te vertalen naar de lokale 
situatie heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders in de 
nota gekozen voor een uitwerking in 
een zestal thema�s: inburgering, 
arbeidsparticipatie, onderwijs, sociale 
cohesie, emancipatie van vrouwen en 
meisjes en de organisatie van en voor 
minderheden (zelforganisaties). . 
Van Toorenburg vroeg de gemeente 
Huizen goed na te denken over de 
integratieproblematiek. �Voor de 
oplossing van problemen moet de 
gemeente zoveel mogelijk mensen uit 
de eigen doelgroep van allochtonen 
gebruiken.  

 Interreligieuze dialoog 
Religie kan volgens het Kamerlid 
eerder een bindmiddel zijn, die 
mensen tot elkaar brengt. Mustafa 
Yaman was dat geheel met haar eens. 
Het beeld in de media over religie 
noemde hij door de focus van de 
media op incidenten totaal scheef 
getrokken. �De dialoog tussen mensen 
van verschillende religies en 
levensovertuigingen is belangrijk en 
daarbij moet men elkaar trachten te 
begrijpen, maar niet perse elkaar 
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trachten te overtuigen�. Mustafa 
Yaman bepleitte het inschakelen en de 
oprichting van de zelforganisaties van 
de verschillende allochtone groepen. 
�Zo kun je meer mensen activeren die 
op individuele basis moeilijk 
benaderbaar zijn�. 

Respect voor elkaar 
Het CDA vindt dat er volop ruimte 
moet zijn voor godsdienst en 
levensovertuiging, die een bron van 
inspiratie zijn om het leven vorm te 
geven. �Levensbeschouwelijke 
organisaties kunnen mensen houvast 
bieden om hun plaats in de 
samenleving te vinden, een eigen 
identiteit, om vandaar uit 
maatschappelijk actief te zijn. Respect 
voor elkaar creëert ruimte voor elkaar�. 
Volgens Toorenburg heeft de film 
Fitna van Geert Wilders veel 
losgemaakt bij allochtonen. �In die zin 
is hij mogelijk tegenover zijn eigen 
doelstellingen contraproductief, want 
veel moslims realiseren zich nu meer 
dat ze mee moeten doen in de 
Nederlandse samenleving en dat 
moeten we positief waarderen�. 
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CDA Huizen spreekt met Tweede Kamerlid Van Toorenburg over Integratie 



 

 

In de afgelopen maanden hebben we 
(samen met ondernemers, 
maatschappelijke en culturele 
organisaties) hard gewerkt aan de nota 
toerisme en recreatie. Die nota ligt er 
nu en zal in juni in de commissie 
Algemeen Bestuur en Financiën 
worden besproken. We zouden veel 
meer bezoekers naar Huizen kunnen 
trekken en ze ook langer in Huizen 
kunnen houden, als we een paar 
belangrijke stappen zetten in de 
marketing en promotie van Huizen en 
in het verbinden van toeristisch 
attractieve plaatsen. Die concrete 
maatregelen worden allemaal in de 
nota beschreven.  
Toerisme is onderdeel van de 
economische ontwikkeling van Huizen. 
Wij verwachten een forse banengroei 
in deze sector te kunnen realiseren. 
Een andere sector, die ook in 
toenemende mate van economische 
betekenis is, is de zorgsector. Na de 
mediasector is deze sector de tweede 
werkgever in onze regio.  
Nu kan ik u een mooi resultaat melden 
in de ouderenzorg. Op korte termijn 

(dat wil zeggen voor 1 januari 2010) 
gaan we 199 extra 
verpleeghuisplaatsen in onze 
regio realiseren, waarvan 24 in Huizen 
(in de kleinschalige voorziening aan de 
Ruijterstraat). Daarmee kan de 
wachtlijst voor verpleeghuiszorg 
binnen twee jaar tot een aanvaardbaar 
niveau worden teruggebracht.  
Toch ben ik met dit resultaat nog niet 
tevreden. Want we hebben dan straks 
regionaal gezien weliswaar het 
probleem van het tekort aan passende 
zorg �opgelost�, voor inwoners van 
Huizen betekent dit nog niet dat ook 
met hun andere woonwensen in de 
laatste levensjaren rekening wordt 
gehouden.  
Om die reden heb ik brieven gestuurd 
naar de betrokken zorgorganisaties, 
waarin ik een pleidooi doe voor de 
mensen die nu in Voor Anker of in De 
Marke wachten op een plaats in het 
verpleeghuis en die heel bewust 
hebben gekozen voor de neutrale 
identiteit van De Marke of de 
christelijke identiteit van Voor Anker. 
Deze mensen moeten straks anders 
wellicht nog steeds verplicht verhuizen 
naar een verpleeghuis in onze regio.  
Ik heb zelf meegemaakt hoe 
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ontwrichtend het kan zijn voor mensen 
om in hun laatste levensfase niet 
alleen Huizen te moeten verlaten, maar 
vaak ook nog geplaatst te moeten 
worden in een verpleeghuis dat een 
heel andere identiteit heeft. De zorg 
wordt na zo�n verhuizing weliswaar 
passender, maar op alle andere 
levensterreinen moeten zij zoveel 
inleveren, dat van een gelukkige oude 
dag geen sprake meer is.  
We hebben in onze regio de mond vol 
van zorginnovatie. Ik vind dat we hier 
de daad bij het woord zouden moeten 
voegen. Ik wil me er dan ook tot het 
uiterste voor inspannen dat we een 
systeem van wachtlijstbemiddeling in 
onze regio krijgen, waarbij niet alleen 
naar de zorgbehoefte wordt gekeken, 
maar ook naar specifieke 
woonwensen, die onder meer 
gebaseerd kunnen zijn op de sociaal 
economische en religieuze achtergrond 
van onze ouderen.  
Janny Bakker 
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IndeRaad 

 

Huizen voor jongeren(?)! 
 
De eerste zaterdag van februari was het jaarlijkse uitje van politiek Huizen. De leden van de 
gemeenteraad en het college voeren, vergezeld van hun partner, een avond door de Amsterdamse 
grachten. En lokaal politicus ben je ook buiten je woonplaats, zo bleek tijdens deze �vrije� avond. Al 
snel voer de rondvaartboot namelijk onder de brug door, die over de IJhaven ligt en de Oostelijke 
Handelskade met het Java-eiland verbindt. De brug is vernoemd naar de PvdA-politicus Jan Schaefer, 
die bekend staat vanwege de oneliner �in gelul kan je niet wonen!� En tegen wil en dank werd ik, 
hartje Amsterdam, met mijn neus op de Huizer realiteit gedrukt. �In Huizen wel,� dacht ik dubbelzinnig 
toen bovengenoemd citaat werd aangehaald door de rondvaartgids. 
 
 In de verkiezingstijd heb ik menig krant gehaald met de kampeeractie op het Oude Raadhuisplein. 
Met de leus �Huizen voor jongeren?!� vroeg ik samen met Rutger en Harmen Rebel aandacht voor 
jongerenhuisvesting in Huizen. En de actie is zeker niet onopgemerkt gebleven, zo blijkt nog steeds 
uit opmerkingen van mede-raadsleden. Zo gauw het onderwerp huisvesting op de agenda komt, 
beaamt menig partij dat er een beleid moet komen �waardoor de CDA-jongeren nooit meer op het 
Oude Raadhuisplein hoeven te kamperen�. En dat het nodig is dat er voor jongeren wordt gebouwd 
blijkt inmiddels uit verschillende studies. Met name in �t Gooi vergrijzen de gemeentes in hoog tempo 
en ook Huizen zal dus alles op alles moeten zetten om jongeren te behouden voor de eigen 
gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld hulpbehoevende ouderen in de toekomst niet zonder �jongeren� die 
hen verzorgen.  
 
Wie de plattegrond van Huizen bestudeert, stuit echter al op het eerste probleem. Op veel plekken 
loopt de bebouwing strak langs de gemeentegrenzen en waar het groen is, moet het ook groen 
blijven. Toch gebeurt er wel degelijk iets voor jongeren in Huizen. Op het Jotterpad zijn inmiddels 30 
woningen gerealiseerd waarvan 15 in de sociale koop- en 15 in de sociale huursector. De bebouwing 
van de Vista (het stuk tussen winkelcentrum Oostermeent en de honkbalvelden op het Vierde 
Kwadrant) is een project dat garant staat voor 19 jongeren- en 38 starterwoningen. Ook op de Oude 
Haven is aan beginners op de woningmarkt gedacht. De woontoren die zal verrijzen aan de kop van 
de vroegere ijsbaan zal plaats bieden aan 30 starterappartementen. Als klap op de vuurpijl heeft de 
commissie Ruimte Wonen en Milieu (RWM) onlangs toestemming gegeven om leegstaande 
bedrijfspanden langs de Huizermaatweg te bestemmen voor 78 starterswoningen en 26 woningen 
voor senioren. Namens het CDA heb ik er toen zelfs voor gepleit om alle 104 geplande woningen aan 
jongeren toe te wijzen, omdat in het naastgelegen Bun-project inmiddels ook niet meer alle van origine 
aan jongeren toegewezen woningen nog door deze doelgroep worden bewoond. 
 
Zo ziet u, de gemeente maakt er werk van om te bouwen voor doelgroepen. En dan is het college nog 
niet eens voluit bezig geweest met de andere �bouwstenen� uit het verkiezingsprogramma van het 
CDA, zoals bedrijfsverplaatsing vanuit het dorp naar vrijkomend industrieterrein, het wonen boven 
winkels en het (om)bouwen van eengezinswoningen tot studentenhuizen met 
meerdere kamers.  
 
Jaap Van As        
 
 

jaapvanas@cdahuizen.nl  


