
 

 

Nieuwsbrief CDA-fractie Huizen, februari 2009 
 

Nummer 1 
 
Geachte lezer, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen in 2009. 
Graag houden wij u weer op de hoogte over de ontwikkelingen in de Huizer politiek en 
onze standpunten in de verschillende dossiers. 
 
 

Politieke beschouwingen  
 
 

Betaalbaar bouwen voor jong en oud! 

Bij de inventarisatie die is voortgekomen uit de regionale woonvisie heeft het CDA een 
aantal opmerkingen gemaakt. Zo is in onze ogen een campusstructuur wel degelijk een 
uitkomst, óók voor mensen boven de 21 jaar. Immers, op een gegeven moment is de 
wens om zelfstandig te kunnen wonen groter dan het eisenpakket dat men aan de 
behuizing stelt. Een huis dat door meerdere personen wordt bewoond is daarom in de 
ogen van de CDA-fractie ook in Huizen een realistische mogelijkheid. Daarnaast hebben 
wij het college opnieuw aandacht gevraagd voor de Huizer ouderen. Ook voor deze groep 
zal veel meer betaalbare huisvesting moeten worden gerealiseerd. Dit wordt onderstreept 
door het moeizame verhuurproces van de woningen in de Regentesse. Hier zijn (te) 
weinig betaalbare woningen gebouwd. Ouderen hebben wel degelijk een 
verhuisbereidheid om in een kleinere woning in Huizen te gaan wonen, maar kunnen een 
veel hogere huur veelal niet opbrengen. Een stagnering van de doorstroming is hierdoor 
het gevolg. Wij zien daarom uit naar de resultaten in Hilversum met ‘Behoud van de 
huur’. Wij pleiten ervoor om, indien dit experiment in Hilversum succesvol blijkt te zijn, 
ook in Huizen snel te starten met de uitvoering van deze maatregel. 
 
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl  
 
 
Huizen moet veiliger! 

De CDA-fractie blijft nadrukkelijk vragen om meer blauw op straat. De positie van Huizen 
op de veiligheidsindex is verslechterd. De gemeente Huizen zal in 2010 echt veiliger 
moeten zijn!Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2008 is de burgemeester 
daarom aangespoord gesprekken te voeren op regionaal niveau, zodat er meer agenten 
in Huizen komen. 
 
Meer informatie: Nelly Rebel-Kruijmer, nellyrebel@cdahuizen.nl  
 



Vernielingen bij Surfclub Gooimeer 

In de nacht van 17 op 18 januari 2009 hebben vandalen een enorme ravage aangericht 
in het gebouw van de Huizer surfclub. Dit ondanks alle maatregelen die de surfclub al 
heeft genomen om dit enigszins uit het zicht liggende gebouw te beveiligen, zoals 
permanente verlichting, een beveiligingsinstallatie en intensief toezicht door vrijwilligers.  
Het is niet de eerste keer dat schade aan dit gebouw wordt aangericht. Vandalisme komt 
zelfs zo vaak voor, dat de surfclub zich niet meer –of slechts tegen zeer hoge kosten- 
tegen glasschade kan verzekeren. Los van de materiële schade is de immateriële schade 
bij bestuur en leden groot. De CDA-fractie heeft het college gevraagd welke maatregelen 
de gemeente gaat nemen om verdere vernieling tegen te gaan. De gemeente zal de 
omgeving schoonmaken en tevens zal het clubgebouw worden opgeknapt en worden 
voorzien van rolluiken.  
 
Meer informatie: Bert Rebel, bertrebel@cdahuizen.nl  

 

Werkbezoeken / activiteiten 
 
Vluchtelingenwerk Huizen 

In december heeft de fractie een bezoek gebracht aan een huis voor vluchtelingen op de 
Havenstraat in Huizen. We zijn onder de indruk van de verhalen van deze mensen die al 
zo veel jaren geen thuis hebben. Ook was het bijzonder om te horen over de belangeloze 
inzet van veel vrijwilligers om onderdak en (juridische) bijstand te bieden aan 
vluchtelingen. 
 
CDA Huizen trakteert op borrel 

Op de 71e verjaardag van Koningin Beatrix trakteerde CDA Huizen de bewoners van het 
woon- en Zorgcentrum 'Voor Anker' op een glaasje oranjebitter. Een actie die door de 
bewoners zeer werd gewaardeerd. Tevens werd door het CDA een film vertoond over het 
leven van Prinses Juliana. Na een kort welkomstwoord door CDA-fractievoorzitter Bert 
Rebel en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, werd een film vertoond over 
het leven van onze oud-vorstin. De ruim zestig bewoners genoten van de oude beelden, 
die vele herinneringen weer deden herleven. In de pauze van de film schonk het CDA de 
traditionele oranjebitter, die de bewoners zich goed lieten smaken. 
 

  
 
Bert Rebel doet een ‘veurdraggie’ ter gelegenheid van de 71e verjaardag van Koningin 

Beatrix.



Tweede plaats landelijk debattoernooi voor CDA Huizen 
Raadslid Jaap Van As en steunfractielid Rutger Rebel hebben zaterdag 31 januari 2009 
een verdienstelijke tweede plaats behaald tijdens het landelijke CDA-Debattoernooi. Aan 
het toernooi namen veertig teams deel die uit heel Nederland afkomstig waren. De 
Huizer afvaardiging werd tweede achter het team dat werd gevormd door Tweede 
Kamerlid Sander de Rouwe en Patricia Wouda, CDA-raadslid in Amsterdam Noord. 
Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door het Steenkampinstituut in samenwerking 
met de DebatAcademie. Bij dit toernooi staat winnen door middel van overtuigen centraal 
en daarom grijpen veel politici deze gelegenheid aan om hun kwaliteiten te meten met 
die van anderen. De jury omschreef het Huizer duo als ‘een ruwe diamant’. In de finale 
moesten de Huizers het echter afleggen tegen Tweede Kamerlid Sander de Rouwe en zijn 
Amsterdamse teamgenoot. 
 

 
 

Jaap Van As (links) en Rutger Rebel (rechts) zijn op een verdienstelijke tweede plaats 

geëindigd bij het landelijke CDA-Debattoernooi 

 
 

 
Contactgegevens 

 
CDA-fractie 
Langestraat 60 
1271 RC Huizen 
tel. 06 27 85 28 63 
keesdekok@cdahuizen.nl  
 
Website: www.cdahuizen.nl  
Opgeven voor deze nieuwsbrief kan via: 
http://www.cdahuizen.nl/pages/fractie/nieuwsbrief/opgeven-nieuwsbrief.php 


