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Nummer 6 
 
Geachte lezer, 
 
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen. Met genoegen 
informeren wij u weer over de ontwikkelingen in de Huizer politiek en onze standpunten in de 
verschillende dossiers. Volgende week gaat weer een nieuwe vergaderronde van start, daarom 
geven wij u eerst een overzicht wanneer welke commissie vergadert. Vervolgens een terugblik 
op de achter ons liggende raadscyclus en een werkbezoek aan de Huizer Reddingsbrigade.  
 
Vergaderingen 
 
Ter voorbereiding op de commissievergaderingen (op 7, 8 en 9 oktober ’08) vergadert de CDA-
fractie op maandag 6 oktober ‘08 om 20:00 uur in commissiekamer I in het gemeentehuis van 
Huizen. Bel even met Kees de Kok (06-27852863) of mail (keesdekok@cdahuizen.nl) om uw 
bezoek aan te kondigen. 
 
De volgende drie openbare commissievergaderingen vinden plaats: 
 

• Dinsdag 7 oktober ‘08, Commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening  
o Voortgang WMO 
o Overlast voetbalkooi Bestevaer 

• Woensdag 8 oktober ’08, Commissie Ruimte, Wonen en Milieu  
o Voortgang Oude Haven en Lucentterrein 
o Aanpassing Welstandsnota 2004 

• Donderdag 9 oktober ‘08, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen  
o Regionalisering brandweer 

 
Kijk op www.huizen.nl voor alle vergaderonderwerpen en de achterliggende stukken. 
 
De bovengenoemde commissievergaderingen worden gehouden als voorbereiding op de 
reguliere raadsvergadering van maandag 3 november ´08. 
 

 
Politieke beschouwingen 
 
Doorbraak Keucheniusstraat! 
De CDA-fractie is verheugd te kunnen melden dat, tijdens de vergadering van 25 september 
2008, de gemeenteraad unaniem akkoord is gegaan met de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente en de projectontwikkelaars op de Keucheniusstraat. De gemeente gaat nu 
in eigen beheer een parkeerkelder aanleggen onder het beoogde winkelcentrum en de 
ontwikkelaars zullen zorg dragen voor een aanzienlijke uitbreiding van het winkeloppervlak in 



het Oude Dorp. Het thans bereikte onderhandelingsresultaat is mede het gevolg van de 
doorbraak die de CDA-fractie eind 2005 bewerkstelligde in dit ingewikkelde dossier. 
 
Meer informatie: Kees de Kok; keesdekok@cdahuizen.nl  
 
 

 
 
Wellicht behoort dit ‘gat’ in het Oude Dorp binnen een aantal jaar definitief tot het verleden! 
 
 
Initiatiefvoorstel internationale samenwerking 
Sinds april 2008 is Huizen Millenniumgemeente. Het CDA beschouwt dit niet als een vrijblijvend 
gegeven, maar is zich bewust van de ‘verplichtingen’ die een dergelijk streven met zich 
meebrengt. De fractie heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend waarbij de gemeente 
concreet beleid gaat ontwikkelen om bij te dragen aan de realisering van de 
millenniumdoelstellingen. Lokale initiatieven met een internationaal karakter moeten daarom 
zowel financiële als morele ondersteuning van de gemeente krijgen. Een ruime 
raadsmeerderheid heeft dit voorstel gesteund. 
 
Het complete initiatiefvoorstel is te vinden op: 
http://www.cdahuizen.nl/pages/posts/initiatiefvoorstel-cda-maakt-huizen-millennium-
proof122.php 
 
Meer informatie: Nelly Rebel-Kruijmer, nellyrebel@cdahuizen.nl  
 
 
Klimaatprogramma 2008-2012 
Tijdens de raadsbehandeling van het klimaatprogramma 2008-2012 heeft het CDA, samen met 
Groen Links, een motie ingediend om concrete acties te verbinden aan het voorgestelde 
klimaatprogramma. Met name in de woningbouw is er nog veel winst te behalen op het gebied 
van energiebesparing. Het college heeft daarom de opdracht meegekregen met de Alliantie 
(woningbouwvereniging) nieuwe scherpere afspraken te maken over energieprestaties, opdat de 



huurwoningen in Huizen zuiniger worden. Ook bij op stapel staande nieuwbouwprojecten moet 
de gemeente aanvullende, scherpere energieprestatieafspraken stellen. 
 

 
Werkbezoek 

 
Huizer Reddingsbrigade 
Op woensdagavond 17 september bracht de CDA-fractie een werkbezoek aan de Huizer 
Reddingsbridage en de KNRM. De fractie is onder de indruk van de gedrevenheid en toewijding 
bij de vele vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan om de veiligheid op het Gooimeer te 
waarborgen. Na afloop van het werkbezoek mocht de fractie mee op een nachtelijke oefening, 
waarbij het respect voor de geoefende bemanning alleen maar is gegroeid. Lees het hele bericht 
op onze website: http://www.cdahuizen.nl/pages/posts/piraten-frustreren-vrijwilligers-op-
gooimeer123.php  
 

 
Vlnr: Bert Rebel, Kees de Kok en Jaap Van As 
 

 
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  


