
 
 
Nieuwsbrief van de CDA-fractie Huizen, februari 2008  
 
Geachte lezer, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen. Op deze 
wijze willen wij u informeren over actuele politieke ontwikkelingen in onze gemeente: wat 
is er behandeld en welke standpunten heeft het CDA Huizen ingenomen in de afgelopen 
vergaderronde van januari 2008? Daarnaast informeren wij u over vergaderingen en 
werkbezoeken van onze fractie en, voor zover van toepassing, andere belangrijke 
zaken. 
 
In de aanloop naar de nieuwe vergaderronde in maart 2008 willen wij u opnieuw een 
nieuwsbrief doen toekomen met daarin de behandelpunten voor de vergaderingen en 
andere politieke activiteiten. Hierdoor bent u als lid of belangstellende op de hoogte van 
wat er besproken gaat worden en kunt u gerust mailen of langskomen als u een mening 
over een bepaald onderwerp heeft! 
 

Vergaderingen  
 
De fractie vergadert op maandag 11 februari 2008 om 20:00 uur in commissiekamer I in 
het gemeentehuis van Huizen. Bel even met Kees de Kok (06-27852863) om uw bezoek 
aan te kondigen, zodat u niet voor een gesloten deur staat! 

 
Werkbezoeken  
 
Stichting VluchtelingenWerk Huizen 
Op woensdag 30 januari bracht het CDA Huizen een werkbezoek aan de Stichting 
VluchtelingenWerk Huizen. Een verslag hierover vindt u binnenkort op onze website: 
www.cdahuizen.nl.  
 
Oranjebitters in Voor Anker 
Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Beatrix was het CDA Huizen in Voor 
Anker aanwezig om de bewoners op oranjebitters te trakteren. Een sfeerimpressie is te 
vinden op www.cdahuizen.nl  
 
Voetbalvereniging AH ‘78 
Op donderdagavond 7 februari’08 zal het CDA Huizen een werkbezoek brengen aan 
voetbalvereniging AH ’78. 
 



Politieke beschouwingen  
 
Bestemmingsplan Natuurgebieden 
De CDA-fractie heeft dankzij de inzet van Kees de Kok een meer dan constructieve 
bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Bestemmingsplan Natuurgebieden. 
Hierbij stonden natuurbelangen tegenover menselijke belangen en particuliere belangen 
tegenover algemene belangen. Het CDA heeft gekozen voor het conserverende 
karakter van het vastgestelde bestemmingsplan, omdat dit recht doet aan die 
verschillende belangen. In de eerste plaats de belangen van de natuur zelf, maar in de 
tweede plaats ook aan de belangen van de burgers die er wonen en soms ook hun 
bedrijf uitoefenen. Bij onze standpuntbepaling hebben wij beide belangen gewogen en 
zijn vervolgens tot een duidelijke keuze gekomen. Het bestemmingsplan 
Natuurgebieden heeft een sterk conserverend karakter, daarom wil het CDA geen 
nieuwe activiteiten in dit gebied en staan wij voor een strikte handhaving. Om dit 
conserverende karakter extra kracht bij te zetten heeft Kees de Kok namens het CDA 
een aantal amendementen ingediend die op brede steun in de raad konden rekenen. 
 
Meer info: keesdekok@cdahuizen.nl 
 
WMO-beleidsplan 2008-2011 
Het CDA feliciteert en complimenteert wethouder Janny Bakker met het Wmo-
beleidsplan 2008-2011. Het is een goed, leesbaar, kort en duidelijk document waar zeer 
veel ambitie uit spreekt!  
 
Meer info: claryvos@cdahuizen.nl  
 
Verkeerssituatie op de IJsselmeerstraat en de Oude Haven  
Tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Milieu (RWM) op 14 januari 2008 spraken 
buurtbewoners in over de verkeerssituatie op de IJsselmeerstraat en de Oude Haven. 
De verkeersveiligheid in de nieuwe woonwijk is een punt van zorg en ook wordt 
aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek. Bovendien wil men graag weten 
wanneer welke werkzaamheden gaan plaatsvinden. Wethouder Van Hartskamp (VVD) 
heeft gezegd dat er volgens de politie geen acuut gevaar dreigt. Jaap Van As heeft 
namens de CDA-fractie de wethouder opgeroepen structureel met omwonenden te 
blijven praten en wil dat de gemeente omwonenden van de werkzaamheden op de 
hoogte zal houden. 
 
Meer info: jaapvanas@cdahuizen.nl  
 
Gevolgen Huizen voor uitbreiding vliegveld Lelystad  
Bij monde van Kees de Kok heeft de CDA-fractie aan het college de vraag gesteld of de 
uitbreiding van vliegveld Lelystad tot gevolg heeft dat er meer (hinderlijk) vliegverkeer 
boven Huizen gaat plaatsvinden en dat hierdoor ook de geluidshinder voor de inwoners 
van ons dorp gaat toenemen. 
Wethouder mevrouw Van Hartskamp-de Jong heeft hierop geantwoord dat het college 
niet formeel is gekend in de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad. Zij heeft 



vernomen dat de start/landingsbaan zal worden verlengd tot 2.100 meter om Boeings 
737 en Airbussen A320 te laten opstijgen en landen. Het zijn relatief stille vliegtuigen. 
Huizen ligt 25 km van Schiphol en Lelystad af en valt niet in de gebieden van 
belanghebbenden. Zij verwacht niet dat de overlast zal toenemen, maar wel is de 
gemeente binnen het gewest alert op dergelijke ontwikkelingen. 
 
Meer info: keesdekok@cdahuizen.nl  
 
Beperking verkeersoverlast bij wegwerkzaamheden  
De CDA-fractie heeft, op initiatief van Rutger Rebel, vragen gesteld over de duur van 
sommige wegwerkzaamheden. Het CDA is van mening dat alle groot onderhoud- en 
aanlegwerkzaamheden aan de gebiedsontsluitingswegen in Huizen (buiten het 
“bestaande” raamcontract) moeten worden aanbesteed op prijs én snelheid  van 
aanleg .  
Ook het college vindt dat verkeersoverlast door wegwerkzaamheden tot een minimum 
moet worden beperkt. Het aanleggen van een rotonde is maatwerk, maar in beginsel 
moet het mogelijk zijn binnen zes weken een rotonde te realiseren. Gezorgd is dat het 
bij de IJsselmeerstraat op zaterdagen weer veilig was en daarom hebben de 
werkzaamheden daar wat langer geduurd. Het college is het met het CDA eens dat de 
werkzaamheden binnen een aanvaardbare termijn moeten plaatsvinden. 
 
Meer info: rutgerrebel@cdahuizen.nl  
 
Ontsluiting Vierde Kwadrant  
Het CDA heeft ingestemd met de aanleg van twee rotondes die zorgen voor de 
ontsluiting van het Vierde Kwadrant en de nog te realiseren Blaricummermeent. De 
plannen zijn in nauwe samenwerking met de bewoners van het Vierde Kwadrant en de 
gemeente Blaricum tot stand gekomen. Jaap Van As heeft namens de CDA-fractie het 
college nadrukkelijk de opdracht meegegeven om met Blaricum in overleg te treden om 
de verkeersontsluiting vanuit Huizen richting A27 te optimaliseren en hierover afspraken 
te maken. 
 
Meer info: jaapvanas@cdahuizen.nl 
 
 

Contactgegevens  
 
CDA-fractie 
Langestraat 60 
1271 RC Huizen 
tel. 06 27 85 28 63 
keesdekok@cdahuizen.nl 
 
Website:  www.cdahuizen.nl  


