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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van de fractie van het CDA Huizen in 2009.
Graag houden wij u weer op de hoogte van de ontwikkelingen in de Huizer politiek. Op
donderdag 29 oktober 2009 bespreekt de gemeenteraad de nieuwe begroting van de
gemeente. De gemeenteraad stelt dan budget beschikbaar waarmee het college het
voorgenomen beleid kan uitvoeren. De begrotingsraad begint om 16:30 uur in het
gemeentehuis van Huizen, u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Politieke beschouwingen
Ingrid Pegtol volgt Nelly Rebel-Kruijmer op

Ingrid Pegtol – Akkermans is op donderdag 1 oktober 2009 beëdigd als nieuw lid namens
het CDA in de gemeenteraad van Huizen. Zij vervult daarmee de vacature die is ontstaan
door het overlijden van mevrouw Nelly Rebel – Kruijmer op 23 juli 2009. Ingrid Pegtol
(1965, te Arnhem) groeide op in Brunssum en woont sinds 1995 in Huizen. Zij is
getrouwd en werkzaam als Facility Manager bij Financial Asset Executive Search.
Daarnaast is zij penningmeester van de Stichting Eldoret te Huizen. Ingrid Pegtol is lid
van de RK Parochie Huizen / Blaricum-Bijvanck.

Bestemmingsplan Voorbaan-Raadhuisstraat vastgesteld
De CDA-fractie heeft donderdag 1 oktober ingestemd met het bestemmingsplan voor het
gebied Voorbaan-Raadhuisstraat. Voordeel is dat, dankzij dit bestemmingsplan, de
bouwhoogte in dit gebied is beperkt. Echter, op de hoek Kerkstraat-Voorbaan, bij de SNS
bank, wordt mogelijk een fors beeldbepalend gebouw weggezet en het CDA vreest dat dit
wel erg hoog kan worden. Een ingediend amendement om de bouwhoogte op deze plaats
te verlagen kon echter niet op een raadsmeerderheid rekenen.
Meer informatie: keesdekok@cdahuizen.nl

CDA pleit voor veiligere oversteek Randweg
Het oversteken van de Randweg, ter hoogte van de steenfabriek, moet veiliger worden
gemaakt. De tachtig kilometerweg dient nu, soms samen met de hond, in één keer te
worden overgestoken. Daarom heeft een bewoner van de Dr. Lelylaan dit jaar een flink
aantal handtekeningen verzameld om zijn verzoek voor een veiligere oversteekplaats te
benadrukken. Een goed initiatief en de suggestie om een vluchtheuvel in het midden van
de weg te plaatsen ondersteunt de CDA-fractie van harte.
Luister via internet naar het debat over de oversteekplaats op de Randweg
tussen de VVD en CDA op 6FM. Klik op: http://www.6fm.nl/luister/fragmenten/43905
Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl

Werkbezoek
CDA-fractie op bezoek bij Amaris Voor Anker
De voltallige CDA-fractie bracht maandag 19 oktober een bezoek aan Amaris Voor Anker.
Huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, maatschappelijk werk en mantelsteunpunt Houvast
vallen bij Amaris onder één paraplu. Hierdoor kunnen medewerkers over en weer
signalen doorgeven aan elkaar, waardoor mensen op het juiste moment en op de juiste
wijze zorg en ondersteuning ontvangen. Medewerkers in de huishoudelijke hulp krijgen
bijvoorbeeld training om problemen bij cliënten te signaleren. Medewerkers van
thuisbegeleiding of mantelsteunpunt Houvast kunnen zo weer betere hulp op maat
verlenen.
De medewerkers waren goed te spreken over de samenwerking met de gemeente.
Wethouder Janny Bakker en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Huizen
kregen de nodige lof toegezwaaid. Wel werd aandacht gevraagd voor begeleiding van
mensen die een traject van schuldsanering hebben doorlopen. De gemeente zou meer
aandacht voor deze personen kunnen hebben in de vorm van nazorg: “Er is groot risico
voor terugval bij deze mensen, dus zeker in de periode ná de schuldsanering is hulp en
begeleiding gewenst!” Ten aanzien van de invoering van het persoonvolgend budget
kreeg de CDA-fractie nog een welgemeende tip mee van de medewerkers van Amaris:
“Hou het vooral simpel en werkbaar!”
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