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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de tweede 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
Loslopende honden op Gooimeerdijk
Een meerderheid van de gemeenteraad (VVD, PvdA, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen
en een deel van de GroenLinks-fractie) heeft zich tijdens de raadsvergadering van 12
maart 2009 uitgesproken voor opheffing van het aanlijngebod op de Gooimeerdijk. De
CDA-fractie vindt dit een bijzonder onverstandig besluit, omdat loslopende honden
onveilige situaties veroorzaken op dit veelgebruikte fietspad. Het college gaat daarom, op
aandringen van de CDA-fractie, uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de opdracht van
de raadsmeerderheid maatregel uit te voeren.
Meer informatie: Jaap Van As, jaapvanas@cdahuizen.nl
Fietsactie groot succes!
Tijdens de vergadering van de commissie RWM in februari zijn de ideeën van de inwoners
van Huizen voor een beter fietsklimaat besproken. Deze ideeën zijn door de CDA-fractie
verzameld en halverwege 2008 aan het college aangeboden. Uit de reactie van het
college en op straat blijkt dat de eerste resultaten geboekt zijn. Fietsenstallingen bij
busstations worden nog dit jaar uitgebreid en slechte stukken fietspad op de Nieuwe
Bussumerweg worden momenteel van nieuw asfalt voorzien. Ook heeft het college
besloten om bij vervanging van bestaande verkeerslichten deze uit te rusten met een
tijdmeter voor de fietser, zodat duidelijk is wanneer men groen licht krijgt. Het college is
daarnaast nog druk doende om het achterstallig onderhoud aan fietspaden te
inventariseren, een nieuw (openbaar) verlichtingsplan op te stellen en de mogelijkheden
van extra stallingen (inclusief bakfietsen) te onderzoeken op de zaterdagen in het Oude
Dorp. Al dit uitzoekwerk wordt in 2009 gepresenteerd aan de gemeenteraad waarna
keuzes kunnen worden gemaakt om extra te investeren in voorzieningen en veiligheid
voor fietsers. Het CDA heeft bij het college aangegeven bereid te zijn om in 2009 en
2010 extra te investeren in voorzieningen zodat fietsen in Huizen nóg veiliger en
comfortabeler wordt.
Meer informatie: Rutger Rebel, rutgerrebel@hetnet.nl
Surfclub Gooimeer krijgt rolluiken
Met uitzondering van Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen is de raad akkoord
gegaan met het plaatsen van rolluiken voor de ramen van het gebouw van Surfclub
Gooimeer. De CDA-fractie had vragen gesteld naar aanleiding van de zoveelste
vernielingen aan het gebouw.

Werkbezoeken / activiteiten
Op stap met Visio!

Op zaterdag 21 maart 2009 vond de jaarlijkse Make A Difference Day-aktie (MADD)
plaats. MADD zet de schijnwerpers op vrijwillige inzet en levert daarmee een belangrijke
bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk. Omdat het CDA veel waarde hecht aan de
vrijwillige inzet van mensen, doet het CDA in Huizen ieder jaar mee met de MADD-aktie.
Ook dit keer trokken leden van het bestuur en de fractie een aantal uren op met de
visueel gehandicapte bewoners van Visio. Het CDA zorgde er voor dat zij een vrolijk
concert konden bijwonen in De Engel. De bewoners werden opgehaald bij Visio en
begeleid tijdens het concert. Na afloop werd in de zonnige tuin van het kerkgebouw nog
genoten van een heerlijke traktatie, waarna ze weer werden teruggebracht naar hun
woningen aan de Zeisweg.
Landelijke opschoondag
Diezelfde zaterdag is ook het startsein gegeven voor een regionale campagne tegen
zwerfafval. Deze campagne zal twee jaar duren en wordt ondersteund door alle
gemeenten van het gewest Gooi- en Vechtstreek, Natuurmonumenten en het Goois
Natuur Reservaat. De partijen hebben zich op bestuurlijk niveau uitgesproken om, waar
mogelijk, de aanpak van zwerfaval vanuit een regionale benadering te ondersteunen. Met
een opruimactie wil het Huizer gemeentebestuur een aanmoedigingssignaal geven aan
alle inwoners van Huizen om hun eigen wijk schoon te houden. Namens de CDA-fractie
hebben Clary Vos en Jaap Van As deze zaterdag geholpen om in de wijk rond de
Kostmand en in het Stadspark zwerfvuil op te ruimen.

Werkbezoek aan De Alliantie

Op woensdag 25 maart 2009 heeft de voltallige CDA-fractie een bezoek gebracht aan
woningcorporatie De Alliantie. Tijdens een prettig gesprek kwamen belangrijke en
complexe thema’s aan bod als jongerenhuisvesting, huisvesting voor senioren en
verschillende renovatieprojecten. Binnenkort zijn aan de beurt: de Zeeheldenbuurt, de
Kostmand en het complex Loefzij / Stuurboord.
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