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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Huizen voor de periode 2014-2018.  
 
Het CDA is een brede volkspartij, die haar politieke en bestuurlijke handelen baseert op 
christelijke waarden en normen. De Bijbel en de christelijke traditie zijn voor het CDA de 
belangrijkste inspiratiebron. 
 
Het CDA Huizen heeft in de afgelopen jaren waargemaakt waar de partij voor staat: 
betrokken en betrouwbaar.  
 
Betrokken, onder meer door de enorme inzet van het CDA om er in Huizen voor te zorgen 
dat iedereen aan de samenleving kan meedoen, ook de mensen die daarbij door ziekte, 
beperkingen of ouderdom hulp nodig hebben. Ook als we als gemeente meer taken op dit 
gebied moeten gaan uitvoeren, blijven we dit aan onze inwoners garanderen.  
 
Betrouwbaar, door bijvoorbeeld de zorgvuldige manier waarop het CDA omgaat met 
belastinggeld van onze inwoners. Jarenlang hebben we een zuinig beleid gevoerd, maar ook 
verstandige investeringen gedaan. Daarom vindt u in dit programma ook een verantwoording 
van wat er waargemaakt is van onze vorige verkiezingsprogramma. 
 
De komende jaren, waarin inwoners en bedrijven in Huizen de effecten van de aanpak van 
de economische crisis ondervinden, wil het CDA Huizen op een verantwoorde manier de 
lasten voor onze inwoners en voor bedrijven verlagen, door een tijdelijke korting van 10% op 
de OZB door te voeren. Het CDA wil ook blijven investeren en daarmee de lokale 
werkgelegenheid in o.a. de bouwsector blijven aanjagen. Een nieuwe school voor het 
Erfgooierscollege, woningen voor ouderen en jonge starters, een nieuw gebouw voor de 
kinderboerderij, zomaar een greep uit de ambities van het CDA.  
 
Stem op een partij die betrokken én betrouwbaar is. Stem CDA! 
 

    
 

Wim Zwanenburg, voorzitter   Janny Bakker-Klein, lijsttrekker 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 



Betrokken en betrouwbaar 

4 

 

 
 
Huizen is een prachtig dorp en het CDA wil dat graag zo houden. Tegelijkertijd is voor veel 
mensen de huidige tijd niet gemakkelijk. Er verandert veel en de kosten stijgen. Het CDA 
Huizen wil daarin verbetering brengen door de maatregelen die in dit verkiezingsprogramma 
staan opgesomd. Het CDA kiest drie speerpunten: Wonen, Leven en Werken. 
 
 

 
 
Voor jongeren en ouderen willen wij extra woonruimte realiseren, die ook betaalbaar is. Het 
CDA wil zorgen dat er tenminste 50 woonstudio’s voor jongeren bijkomen en dat er voor 
ouderen 100 zogenaamde nul-treden woningen worden gebouwd. Wij gaan met de 
woningcorporaties overleggen hoe en waar we die kunnen bouwen. 
Ook duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst. Het CDA wil daarom een 
duurzaamheidsfonds met 1 miljoen euro instellen om woningverbetering, energiebesparing, 
faciliteiten voor hybride/ elektrische auto’s, etc. te stimuleren. 
Juist in de tijd dat de regering de lasten alleen maar verhoogt, wil het CDA de OZB belasting 
tijdelijk (gedurende 4 jaar) met 10% verlagen en de afvalstoffenheffing verder beperken. Zo 
bereiken we dat de inwoners in de komende jaren meer te besteden hebben en de 
woonlasten worden verlaagd. 
 
 

 
 
Het CDA wil bereiken dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Door 
overheidsmaatregelen gaat er veel veranderen in de jeugd-, gehandicapten- en 
ouderenzorg. Daarom willen wij een beleid gericht op een inclusieve samenleving waarin 
ieder mens het recht heeft om mee te doen. Maar ook de plicht om bij te dragen. Wij 
benadrukken de rol van het gezin en de verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding 
van hun kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat verenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties, als dat nodig is, ondersteuning krijgen. Zij zorgen voor sociale cohesie in de 
samenleving. 
Het CDA wil in de komende periode blijven investeren in de sociale en fysieke infrastructuur. 
Voorbeelden zijn: de nieuwbouw van de oude vleugel van het Erfgooierscollege, een nieuw 
gebouw voor de kinderboerderij, verharding van de parkeerplaats van zwembad Sijsjesberg, 
een kunstgrasveld voor voetbalclub AH ’78, etc. Een duur project als de HOV willen wij 
heroverwegen nu blijkt dat gegevens verouderd zijn. Nieuw onafhankelijk onderzoek naar 
bereik en snelheid is nodig. Het CDA investeert liever in woningen, betere fietsvoorzieningen 
bij bushaltes, wandelpaden en groenvoorzieningen. 
 
 

 
 
Werkgelegenheid is van groot belang in Huizen. Daarom maakt het CDA zich sterk voor een 
stimuleringsprogramma met prioriteit voor het lokale bedrijfsleven. Het CDA wil bereiken dat 
de lokale bedrijven altijd de gelegenheid krijgen om een offerte uit te brengen bij 
aanbesteding vanuit de gemeente, dat regels worden beperkt, dat de inzet van mensen met 
een beperking prioriteit krijgt en dat innoverende bedrijven verder gestimuleerd worden. 
Kortom een inclusieve samenleving voor de inwoners met betaald werk, vrijwilligerswerk of 
het volgen van een opleiding. Iedereen moet zo kansen krijgen. 
 
Zo willen wij als CDA Betrokken en Betrouwbaar zijn voor de inwoners van Huizen, als partij 
die zich baseert op christendemocratische uitgangspunten.  

Wonen 

Leven 

Werken 

Samenvatting 
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De grootste opgave voor de komende jaren is dat er voldoende duurzame woningen voor 

ouderen en jongeren beschikbaar komen. Het CDA gaat zorgen voor meer nieuwe, 

gelijkvloerse, en toch betaalbare woningen voor ouderen die zo lang mogelijk in hun eigen 

huis willen blijven wonen. De woningen moeten zodanig ontworpen worden dat mensen niet 

hoeven te verhuizen als zij zorg nodig hebben. Woningen die dus ‘zorgbestendig’ zijn.  

Tussen 2020 en 2025 wordt de grootste toename in de vraag naar nultredenwoningen voor 

ouderen verwacht. In totaal zijn er op het hoogtepunt van de vergrijzing ca. 500 extra 

woningen nodig. Het CDA wil ook in samenspraak met de woningcorporaties, zorgen voor 

nieuwe, betaalbare huurwoningen voor jongeren en starters.  

 

Voor het CDA is duurzaamheid één van de kernwaarden. Duurzaamheid heeft niet alleen 

ecologische, maar ook sociale en economische aspecten. Het CDA wil dat mensen de aarde 

en alles wat daarop groeit en bloeit zo beheren, dat zij die in goede staat door geven aan 

hun kinderen, de rentmeesters van morgen. Vanzelfsprekend wil het CDA daarom dat alle 

woningen duurzaam gebouwd, gerenoveerd en onderhouden worden. Het CDA kiest ook 

voor een veilige en duurzame leefomgeving: een schoon en goed onderhouden en 

energieneutraal dorp en daarin gaan we ook investeren. 

 

Veiligheid, orde en welzijn hangen nauw met elkaar samen en zijn een zaak van iedereen. 

Veilig wonen stimuleert het gevoel van welzijn. Maar de werkelijkheid is soms anders: 

overlast door buren, angst voor inbrekers en overvallers, autobranden, hufterigheid in het 

verkeer en dreigend overkomende hangjongeren zijn zaken die iedereen kunnen raken en 

die in hoge mate bijdragen aan gevoelens van onveiligheid en onbehagen. De veiligheid in 

Huizen hangt samen met de verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen 

nemen. De enige manier om Huizen duurzaam veiliger te maken (en om onveiligheid in de 

toekomst te voorkomen) is een benadering van veiligheid die verder gaat dan alleen maar 

‘meer blauw op straat’. Het CDA pleit daarom voor het stimuleren van de oprichting van 

buurtpreventieverenigingen en het meedoen van de inwoners van de gemeente aan 

Burgernet. 

 

Het CDA geeft prioriteit aan veiligheid in het verkeer en aan vervoersoplossingen die sociaal 

aanvaardbaar zijn. Het CDA herhaalt daarom hier haar opvatting: geef ruim baan aan de 

fiets! De weg naar school moet voor kinderen veilig zijn. Ouderen en mindervaliden hebben 

belang bij goed begaanbare voetpaden, zonder losliggende tegels en andere onnodige 

obstakels. 

 

Het CDA wil dat de gemeente zich waar mogelijk blijft inzetten voor de vermindering van de 

CO2-uitstoot. Het CDA is bereid om voor deze maatregelen een substantiële investering te 

doen. 

  

1. Wonen 
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a. Het CDA wil geen nieuwbouw in de structurele groenvoorzieningen binnen de 

gemeente. 

 

 
 

b. Voor jongeren worden er tijdelijk 50 betaalbare huur-woonstudio’s (ongeveer 20 m2) 

gerealiseerd, die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. 

c. De gemeente stimuleert de aanpassing van bestaande particuliere woningen, zodat 

ouderen in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 

d. Het CDA wil elk jaar 25 nieuwe nultredenwoningen realiseren, dus voor 2018 

tenminste 100 nieuwe woningen voor ouderen met lage inkomens en 

middeninkomens. 

e. Het CDA wil realisatie van tenminste acht ouderenappartementen op Naarderstraat 

66. 

f. In buurten waar weinig ‘gebouwen met een maatschappelijke bestemming’ (zoals 

scholen) staan, wordt de maatschappelijke bestemming van deze gebouwen in de 

komende vier jaar niet gewijzigd. 

g. Het CDA wil betaalbare ouderenwoningen bouwen op de plek waar nu het buurthuis 

Vuronger staat, passend bij de maat en de schaal van het Oude Dorp. Ouderen uit de 

Zeeheldenbuurt en het Oude Dorp krijgen hierbij voorrang.  

h. Voor sociale en maatschappelijke activiteiten in dit gebied wordt samenwerking 

gezocht met ’t Visnet en de Brassershoeve. 

 

 
 

a. Huizen is een mooi dorp en dat wil het CDA zo houden. Het CDA heeft daarom een 

voorkeur om bij nieuwbouw de bouwstijl passend te maken aan de omgeving. 

b. Het CDA maakt zich sterk voor een goed onderhouden en vooral veilige 

woonomgeving waarin het prettig leven, wonen en werken is. 

c. Het CDA wil dat de gemeente Huizen zich blijft inspannen om tot één van de 

schoonste gemeenten van Nederland te behoren. Het huidige beleid wordt 

gecontinueerd. 

d. Er komt extra aandacht voor maatregelen tegen scholieren die zwerfvuil veroorzaken. 

e. Bewoners krijgen de mogelijkheid om zelf het onderhoud van het openbaar groen in 

hun eigen wijk ter hand te nemen. 

f. Gebruik, aanpassing en uitbreiding van (het aantal) speelplaatsen zal altijd in overleg 

met buurtbewoners blijven plaats vinden. 

g. Meer aandacht voor uitbreiding van het aantal en onderhoud van de bestaande 

zitbankjes in het groen. 

1.1 Huisvesting 

1.2 Woon- en leefomgeving 
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h. Het CDA draagt de gemeente Huizen op niet in te stemmen met mega-windturbines 

geplaatst aan de horizon (bv Gooimeerdijk in Almere) van de gemeente Huizen. 

 
 
 

 
 

a. Het CDA wil mensen bewust maken dat zij zelf ook een grote rol spelen bij veiligheid 

en openbare orde, bijvoorbeeld door een buurtpreventievereniging op te richten of 

mee te doen aan Burgernet. 

b. Het CDA wil dat de gemeente de preventieactiviteiten om inbraak en diefstal te 

voorkomen gaat intensiveren. 

c. Wat het CDA betreft wordt het terugbrengen van het aantal woninginbraken met 

50% (dat is naar het niveau 2009) speerpunt van lokaal politiebeleid. 

d. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt, ter bestrijding van 

winkeldiefstallen, een verbod op rooftassen en roofjassen opgenomen, zodat 

preventief kan worden opgetreden. 

e. Regelmatig overleg met Horeca ondernemers over hun bijdrage aan orde en 

veiligheid rond de uitgaanscentra. 

f. Als het nodig is extra toezicht met behulp van (mobiele) camera’s toepassen. 

g. In de APV wordt vastgelegd dat het afsteken van vuurwerk alleen is toegestaan 

onder toezicht van personen ouder dan 18 jaar van 31 december 22.00 uur tot 1 

januari 02.00 uur. 

h. Drugshandel en wietteelt dienen in ons dorp (in het bijzonder in en rond de scholen) 

krachtig bestreden te worden.  

 

 
 

a. Besluitvorming over de HOV-lijn is gebaseerd op verouderde gegevens. Voordat de 

aanbesteding plaatsvindt, dient er een nieuw onderzoek te worden uitgevoerd. Tot 

de aanbesteding-fase kan een andere keuze gemaakt worden.  

b. Een vrij liggende HOV-lijn moet niet worden aangelegd als uit onderzoek blijkt dat de 

bestaande-lijn 320 een volwaardig alternatief is (qua bereik en snelheid). 

c. Ruim baan voor de fiets betekent uitvoering van alle prioriteiten, die in de fietsnota 

zijn opgesomd. (zie bijlage 2) 

d. Het CDA wil extra stallingsmogelijkheden voor fietsen bij de bushaltes, zoals aan de 

Karel Doormanlaan en bij de Regentesse, realiseren. 

 

1.3 Veiligheid 

1.4 Verkeer in de woonomgeving 
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e. De gemeente Huizen neemt de volgende maatregelen om het aantal 

verkeersongelukken te verminderen: 

 Op de Nieuwe Bussummerweg komt – voor het gedeelte tussen de 

Crailoseweg en de Ceintuurbaan – een verbod voor vrachtwagens; 

 Langs de Nieuw Bussummerweg komt – voor het gedeelte tussen de 

Crailoseweg en de Ceintuurbaan – een vrij liggend fietspad; 

 Er komt een vrij liggend voetpad in de Nieuwe Kerklaan; 

 Een duidelijker voorrangssituatie bij de kruising  

 Koningin Julianastraat – Prins Bernhardplein – Naarderstraat;  

f. Het CDA wil onderzoeken of het gewenst is om bepaalde zebrapaden veiliger te 

maken door middel van verlichting boven de weg en/of een waarschuwend 

knipperlicht voor automobilisten. 

g. De gemeente zal op geasfalteerde wegen voortaan alleen nog ‘stil asfalt’ toepassen, 

zodat geluidsoverlast verder wordt beperkt. 

h. De gemeente zal zich inspannen om te voorkomen dat er voor de inwoners van 

Huizen overlast ontstaat als gevolg van extra vliegverkeer door de uitbreiding van de 

luchthaven Lelystad. 

i. Bij zwembad Sijsjesberg wordt de parkeerplaats verhard. 

 

 
 

a. Huizen (samen met de regio) is in 2030 een energieneutrale gemeente. Decentrale 

energieopwekking is daarvoor een belangrijke factor. 

b. De gemeente blijft actief bijdragen aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot in 

Huizen door energiebesparing, zonne-energie en decentrale opwekking. 

c. Eigenaars van 100%-energie-neutrale gebouwen krijgen 10 jaar compensatie voor de 

OZB. 

d. Het gebruik van duurzame energie (zoals zonne-energie, warmtepompen, etc.) krijgt 

prioriteit. Zonne-energie wordt in 2020 toegepast op alle gemeentelijke gebouwen en 

scholen waar dit qua ligging mogelijk is.  

 

1.5 Duurzaamheid 
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e. De gemeente richt een duurzaamheidsfonds op van 1 miljoen euro, waaruit bijdragen 

kunnen worden verstrekt aan particulieren (inkomensafhankelijk) en bedrijven die 

investeren in verduurzaming. 

f. In 2020 heeft de gemeente alleen voertuigen in gebruik die rijden op gas of 

elektriciteit.  

g. Het CDA is een voorstander van het plaatsen van laadpalen voor elektrische/hybride 

auto’s in de openbare ruimte en bepleit het opzetten van een studie naar optimale 

locaties met als doel een evenwichtige verdeling binnen de gemeente. 

h. De gemeente gaat per jaar minimaal één voorlichtingsavond over decentrale 

opwekking organiseren. 

i. Initiatieven die leiden tot decentrale opwekking, zoals energiecoöperaties, zal de 

gemeente faciliteren. De gemeente biedt experimenteerruimte en past zo nodig de 

regelgeving aan. 

j. Bij alle nieuwbouwplannen moet gezocht worden naar mogelijkheden voor decentrale 

opwekking. 

k. Alle straatverlichting wordt uiterlijk in 2020 voorzien van LED-verlichting.  

l. De gemeente Huizen gaat actief bijdragen aan de doelstellingen van de 

Verduurzamingsagenda verpakkingen. 

m. De gemeente stimuleert de totstandkoming van een ‘ruilwinkel’. 

n. Huizen plant alleen nieuwe bomen die geen allergieën veroorzaken. 
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Mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben, vragen zich af of deze in de komende jaren 

nog wel beschikbaar zijn. Vooral mensen die ouder worden of een beperking hebben, stellen 

zich deze vraag. Zij voelen zich onzeker over hun toekomst. Bovendien is voor veel mensen 

de steeds maar toenemende werkloosheid een enorm probleem. De economische crisis en 

de aanpak hiervan door het kabinet, maken het vinden van oplossingen niet eenvoudig. 

 

Het CDA wil perspectief bieden aan iedereen die in het ‘sociale domein’ ondersteuning nodig 

heeft. Mensen komen het best tot hun recht in relatie tot elkaar. Aandacht aan elkaar 

besteden en voor elkaar zorgen is daarbij essentieel. Het CDA kiest partij voor de 

samenleving en stelt de persoonlijke verantwoordelijkheid van burgers voor de gewenste 

kwaliteit van het leven centraal. Het CDA heeft vertrouwen in het oplossend vermogen van 

mensen en organisaties en durft daarom ook los te laten. Wij willen afspraken maken over 

wát er gedaan moet worden, maar vinden het niet nodig om tot in detail af te spreken hoe 

iets uitgevoerd moet worden. Wij geven vertrouwen aan mensen en organisaties. 

 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat vraagt om stimuleren van een gezonde levensstijl en 

goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Ook om investeringen in 

voorzieningen voor sport en bewegen. Een goed begin in het leven is het halve werk. Het 

CDA kiest daarom voor een krachtig jeugdbeleid, waarin de normale, gezonde ontwikkeling 

van kinderen en jongeren in hun eigen gezin en buurt voorop staat. Het CDA is voorstander 

van een gevarieerd aanbod van voorzieningen voor de jeugd, want dat draagt bij aan het 

voorkomen van de instroom in de jeugdzorg. De jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van 

de gemeente. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen, actieve signalering 

als er problemen ontstaan en tijdig ingrijpen als het mis dreigt te gaan. 

 

Het CDA gaat uit van de persoonlijke verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van 

mensen. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van positieve invloed op de gehele 

samenleving. De beschikbaarheid van voldoende “nultredenwoningen” (woningen zonder 

drempels of trappen) draagt daaraan bij. Hetzelfde geldt voor een veilige en voor ouderen 

toegankelijke inrichting van de openbare ruimte. Als de zelfredzaamheid toch tekort schiet, 

dan wil het CDA dat zorg op maat beschikbaar is. Ondersteuning dicht bij huis en in de wijk, 

want dat stimuleert de eigen kracht van mensen en biedt de directe omgeving van familie, 

buren en vrienden meer kans hierbij actief betrokken te blijven.  

 

Het CDA staat voor een samenleving, waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. Leeftijd, 

religie, afkomst, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen daarvoor 

geen belemmerende factoren zijn. De gedachte dat iedereen nodig is, is daarom van groot 

belang. Dat geldt voor het gezin en de directe woonomgeving, maar ook voor de school, het 

bedrijfsleven, het welzijnswerk, de sport en het uitgaansleven. Het CDA zal initiatieven 

steunen die een inclusieve samenleving dichterbij brengen. Activiteiten komen alleen voor 

subsidie in aanmerking als daaraan ook mensen met een beperking kunnen meedoen, zodat 

zij werkelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Sporten is gezond en mensen kunnen elkaar op een leuke manier ontmoeten. Het CDA 

hecht daarom grote waarde aan sport en wil de sportbeoefening bevorderen en goed 

2. Leven 
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faciliteren. Het CDA vindt dat sportbeoefening voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat de 

sportverenigingen zoveel mogelijk ruimte krijgen voor eigen initiatieven.  

 

De meeste maatschappelijke organisaties, zoals (sport)verenigingen, voedselbank, kerken, 

en wereldwinkel, houden onmogelijk stand zonder het vele werk dat vrijwilligers steeds weer 

verzetten. Het CDA wil daarom mensen stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Wij vinden dat 

vrijwilligers af en toe in het zonnetje gezet moeten worden.  

 

Het CDA wil dat de gemeente en de sportclubs samen duidelijke afspraken maken over het 

voorkomen van overlast. Sport moet namelijk voor iedereen leuk zijn en leuk blijven. 

Onsportief gedrag, asociaal gedrag, te vroeg, te vaak en te veel alcohol drinken moeten 

daadkrachtig worden aangepakt. Het CDA benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de 

sportclubs hierin, maar als de sportverenigingen de overlast niet voldoende voorkomen of 

handelen in strijd met de Drank- en Horecawet, dan grijpt de gemeente in. 

 

Veel inwoners zijn trots op Huizen, de geschiedenis van het dorp en de lokale cultuur. De 

oorspronkelijke Huizer cultuur is waardevol om behouden te blijven, maar het CDA vindt ook 

moderne cultuuruitingen belangrijk. Het CDA wil daarom steeds weer stimuleren dat mensen 

uit de Huizer samenleving het initiatief nemen om onze cultuur op te laten bloeien. Het 

antwoord op een in zekere mate geïndividualiseerde samenleving is, in de visie van het 

CDA, een sterk verenigingsleven. Het is het cement in onze samenleving. Het CDA vindt het 

belangrijk dat de initiatieven voor iedereen toegankelijk worden gemaakt en dat de 

organisatoren een zo breed mogelijk publiek proberen aan te trekken. Wij vinden dat de 

gemeente voor goede initiatieven ruimte moet geven. Dat hoeft niet altijd te gebeuren met 

subsidie. Het kan ook door activiteiten te faciliteren. Het CDA wil de beleving van kunst en 

cultuur bevorderen. Soms kost dat geld en daarvoor hanteert het CDA een aantal 

speerpunten en criteria, waaraan het gemeentelijk subsidiebeleid kan worden getoetst. De 

criteria die het CDA zal hanteren zijn: het algemeen belang, het maatschappelijk draagvlak 

en de bijdrage aan cultuur- en erfgoededucatie. 
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a. De uitgangspunten zijn: preventie, vraagsturing, eigen regie, maatwerk, vertrouwen 

en cliëntvolgende financiering. 

b. In de uitvoering wordt altijd gewerkt volgens het principe één gezin, één plan, één 

regisseur, één budget. 

c. In een nieuwe kadernota wordt één samenhangend beleid voor het gehele sociale 

domein, inclusief de drie decentralisaties1, opgesteld. 

d. Als adagium geldt: lokaal doen wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. 

e. De gemeente investeert in een goede sociale infrastructuur, waarbinnen signalering 

en effectieve en efficiënte samenwerking met alle relevante partijen, zoals thuiszorg, 

huisartsen, welzijnswerk, wijkagent en (via de zorgverzekeraars) de 

wijkverpleegkundige goed geregeld zijn. 

f. De laagdrempelige adviesfunctie van het Centrum voor Jeugd & Gezin wordt in de 

wijk geïntegreerd aangeboden (outreachend). 

g. Bij aanbestedingstrajecten staan kwaliteitseisen van burgers op de eerste plaats, 

daarna speelt pas de prijs een rol. 

h. Er wordt één adviesraad voor het gehele sociale domein ingesteld. 

i. Eén wethouder wordt verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het gehele sociale 

domein. 

 

 
 

a. Het CDA spreekt alle burgers aan op hun verantwoordelijkheid een bijdrage te 

leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

b. Het CDA vindt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en het 

gedrag van hun kinderen. 

c. Het CDA vindt het belangrijk dat ouders hun kinderen al op jonge leeftijd de in onze 

samenleving gangbare waarden en normen aanleren.  

d. De ouders zijn daarvoor primair verantwoordelijk. Scholen, verenigingen en 

maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties kunnen hen daarbij 

ondersteunen. 

e. De gemeente organiseert, samen met de middelbare scholen, eenmaal per jaar een 

jongerendebat over normen, waarden en fatsoen in onze samenleving. 

f. Het CDA wil de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een 

Kindergemeenteraad. 

g. De gemeente moet in gesprek blijven met culturele, maatschappelijke en 

levensbeschouwelijke organisaties om relevante informatie over maatschappelijke 

ontwikkelingen uit te wisselen. 

h. Het CDA vindt het daarom nodig dat de burgemeester eenmaal per jaar een 

maatschappelijk gesprek organiseert. 

                                                   
1
 De drie decentralisaties zijn:  

a. overheveling van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten 
b. overheveling van de begeleidingsfunctie (nu onderdeel van de AWBZ) naar de gemeenten 
c. invoering van de Participatiewet 

2.1 Het sociale domein 

2.2 Onze samenleving 
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a. Het jeugdzorgbeleid wordt primair gebaseerd op de ontwikkelingskansen en eigen 

kracht van kinderen, jongeren, hun gezin en buurt.  

b. Hierbij spelen consultatiebureaus, kinderopvang, scholen, huisartsen, buurthuizen, 

sport- en jeugdverenigingen en kerkelijke en culturele instellingen een belangrijke rol. 

c. De gemeente zorgt voor een maximale samenhang in het zorgaanbod en voorkomt 

versnippering. 

d. De gemeente draagt zorg voor een goede bestuurlijke en inhoudelijke afstemming 

met het onderwijs. Hiertoe wordt een lokale samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

e. De gemeente draagt zorg voor een optimale leer-, leef- en opvoedomgeving van 

onze jeugd en gezinnen. 

f. De gemeente ontwikkelt beleid waardoor Huizen voor 2018 tot de top-10 van 

kindvriendelijke gemeenten behoort. 

g. De preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt prioriteit. 

 

 
 

a. Het CDA wil dat de Huizen werk maakt van de knelpunten die de GGD in de 

gezondheidspeiling signaleert. 

b. Het CDA wil onderzoek naar de toename van fijnstof als gevolg van het toenemende 

verkeer. Zo nodig worden verkeersbeperkende maatregelen genomen. 

c. Het CDA wil rook- en drugsvrije schoolpleinen helpen realiseren. 

d. Overmatig alcoholgebruik bij jongeren en ouderen is een toenemend probleem. Het 

CDA wil dat de GGD doorgaat met campagnes om schade door overmatig 

alcoholgebruik te voorkomen. 

e. In overleg met Jellinek wordt ingezet op preventie van ernstige schade bij jongeren 

door gebruik van XTC en andere pepmiddelen.  

f. Huizen intensiveert het beleid voor de preventie en de aanpak van overgewicht en 

obesitas onder jongeren op basis van het convenant 'jongeren op gezond gewicht'. 

g. Het CDA wil eenzaamheid aanpakken. De gemeente zal aansluiting zoeken bij het 

landelijke actieplan tegen eenzaamheid.  

h. In verband met de bestrijding van gokverslaving wil het CDA in Huizen het huidige 

verbod op de exploitatie van een gokhal handhaven. 

 

 
 

2.3 Jeugd 

2.4 Gezondheidsbevordering en ziektepreventie 

2.5 Participatie in de samenleving 
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a. Elk mens is van waarde, ongeacht zijn of haar beperking, en moet met zijn of haar 

talenten in Huizen mee kunnen doen. 

b. Het CDA wil in samenwerking met scholen en de bibliotheek in Huizen de 

laaggeletterdheid sterk verminderen door middel van een passend 

trainingsprogramma. 

c. Sportverenigingen, scholen, en religieuze en culturele instellingen en hun 

accommodaties kunnen zich ontwikkelen tot 'de buurthuizen van de toekomst'. Zij 

kunnen de functie van bestaande buurthuizen (gedeeltelijk) overnemen. 

 
 

 
 

a. De vraaggestuurde aanpak, waarbij mensen zelf bepalen welke ondersteuning zij 

nodig hebben en daarop ook zelf regie houden, wordt voortgezet.  

b. Het benutten en zo nodig versterken van de eigen kracht van mensen om zelfstandig 

en met behulp van hun sociale omgeving problemen op te lossen, vormt hier 

onderdeel van. 

c. Mantelzorgers verdienen erkenning en ondersteuning. De klantvolgende financiering 

voor de ondersteuning van mantelzorgers binnen het netwerk voor 

mantelzorgondersteuning wordt daarom voortgezet. 

d. De gemeente blijft – waar Persoonsvolgende budgetten (PVB) niet toereikend zijn – 

de mogelijkheid van een PGB bieden. 

 

 
 

a. Het CDA steunt het maatschappelijk initiatief om in Huizen een hospice te realiseren. 

b. Het CDA wil het voorkomen van vereenzaming onder ouderen en het voorkomen van 

ouderenmishandeling prioriteit geven. 

c. Het CDA wil dat de gemeente activiteiten steunt die ouderen zelf organiseren. De 

ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol.  

d. De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen, zoals 

‘Granny’s Finest’ en vormen van kinderopvang waar kinderen ouderen ontmoeten. 

e. Zorg wordt zo veel als mogelijk dichtbij, dus in de buurt, georganiseerd. Dit geldt ook 

voor de beschikbaarheid van gemeenschappelijke ontmoetingsruimten. 

f. Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, 

blijft van groot belang en wordt waar nodig vraagvolgend gefinancierd. 

g. De gemeente stimuleert de toepassing van technologische innovaties in de zorg als 

gebleken is dat deze werken. 

 

 

 
 

2.6 Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

2.7 Ouderen 
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a.  De maatschappelijke stage op de twee Huizer middelbare scholen blijft bestaan. De 

gemeente stelt de Vrijwilligerscentrale hiervoor zo nodig budget ter beschikking. 

b. Huizen blijft investeren in de kwaliteit van alle schoolgebouwen: een gezond 

binnenklimaat en geen achterstallig onderhoud. 

c. Het semipermanent gebouw (anno 1981) van het Erfgooierscollege, is dringend aan 

vervanging toe. Het CDA wil dat de gemeente investeert in nieuwbouw. 

d. Scholen krijgen hulp bij het realiseren van een ‘gezond schoolplein’. 

e. Kinderen met een beperking of kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen 

hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs, 

maar ook met extra begeleiding op een gewone school. 

f. De gevolgen van het invoeren van het nieuwe stelsel voor 'passend onderwijs' zijn 

nog erg onzeker. Het CDA wil, in nauw overleg met de schoolbesturen, een meldpunt 

instellen voor ouders, die met mogelijke negatieve gevolgen worden geconfronteerd. 

 

 
 

a. Het CDA wil het huidige beleid m.b.t. de ondersteuning van vrijwillige inzet, o.a. door 

de Vrijwilligerscentrale, voortzetten. 

b. Het CDA wil dat de Vrijwilligerscentrale betrokken blijft bij het organiseren van de 
maatschappelijke stage.  

c. De inzet van de Vrijwilligerscentrale voor ondersteuning van het maatschappelijk 
betrokken ondernemen (matchdiners) blijft bestaan. 

d. De gemeente zal lokaal een stimulerende invulling geven aan de Nationale 
vrijwilligersdag op 7 december. 

e. Vrijwilligersinitiatieven worden voor inwoners van Huizen gemakkelijk (digitaal) 
toegankelijk gemaakt. 

 

 

 
 

a. Bij armoede spelen vaak meerdere, complexe problemen. Daarom kiest het CDA 
voor intensivering van individueel maatwerk. 

b. Betrokkenheid van de samenleving bij mensen in armoedesituaties is onmisbaar in 
de aanpak van armoede.  

c. De gemeente blijft de koppeling van schuldhulpmaatjes subsidiëren. 
d. De Voedselbank krijgt indien nodig een structurele subsidie om de huur van een pand 

te kunnen betalen. 
e. Het Fonds Bijzondere Noden is een steeds belangrijkere schakel in de keten van 

armoedebestrijding.  
f. Als de gemeente in urgente situaties geen directe oplossing kan bieden, kan op korte 

termijn wel een beroep op dit fonds worden gedaan.  
g. Het CDA pleit voor het verbinden van het Fonds Bijzondere Noden met soortgelijke 

regionale initiatieven binnen één aanpak van urgente noden.  
 

2.8 Onderwijs 

2.9 Vrijwilligerswerk 

2.10 Armoedebestrijding 
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a. Het CDA vindt het belangrijk dat er genoeg sportvoorzieningen in onze gemeente 
aanwezig zijn en dat de gemeente de hoogwaardige kwaliteit, ook van de gebruikte 
materialen, in stand houdt. 

b. AH’78 krijgt één kunstgrasveld (in Huizen), zodat het aantal sportvelden in het 
Stadspark teruggebracht kan worden van 2 naar 1. 

c. Het CDA wil sport op school, zoals schoolzwemmen, schoolvoetbal en schoolkorfbal 
en het beoefenen van diverse sporten tijdens gymlessen op scholen, bevorderen en 
in stand houden. 

d. Het CDA wil meewerken aan (buurt)initiatieven voor aanleg en onderhoud van 
sportveldjes in en bij woonwijken. 

e. Het CDA wil dat het (financieel) stimuleren van G-teams (teams voor gehandicapten) 
via Sportservice Noord Holland wordt gecontinueerd.  

f. Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor recreantenteams van ouderen, 
gehandicapten e.a. 

g. Kinderen die willen sporten, mogen niet buiten de boot vallen als hun ouders het 
financieel (even) niet zo breed hebben. Daarom wil het CDA het jeugdsportfonds 
continueren en geen maximum stellen aan het aantal deelnemers. 

h. Het CDA wil een sportbeleid waarin de sportverenigingen ruimte krijgen voor eigen 
initiatieven. Onnodig hoge kosten voor sportverenigingen moeten worden voorkomen. 

i. Het CDA wil de mogelijkheden voor ideële reclame voor sportverenigingen 
verruimen.  

j. Het CDA wil dat de gemeente en de sportclubs samen duidelijke afspraken maken 
over het voorkomen van overlast. Onsportief gedrag, asociaal gedrag en overmatig 
alcoholgebruik in sportkantines moeten daadkrachtig worden aangepakt.  
 

 

 
 
a. Cultuur- en erfgoededucatie via scholen is een kernpunt in het culturele beleid. 

Instellingen, organisaties en verenigingen die subsidie ontvangen, dragen daaraan 

aantoonbaar bij. 

b. De oorspronkelijke Huizer cultuur en de geschiedenis van het dorp Huizen is 

waardevol om behouden te blijven (Huizer klederdracht, dialect, botters, 

karakteristieke architectuur).  

c. Er dient in het gemeentelijk beleid aandacht te zijn voor het behoud van het Huizer 

dialect. De toneelvereniging die stukken opvoert in het Huizer dialect draagt bij aan 

de instandhouding van de Huizer cultuur. 

d. De bibliotheek dient een algemeen belang en is het sociaal-culturele hart van Huizen. 

Het CDA kiest daarom voor instandhouding.  

e. Het CDA verwacht van de bibliotheek dat zij aanvullende activiteiten blijft ontplooien 

om daarmee het draagvlak in de samenleving te verbreden.  

2.11 Sport 

2.12 Cultuur 
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f. Het CDA ziet de (multimediale) lokale omroep als een belangrijke partner van de 

bibliotheek. Samen kunnen zij netwerken bouwen die mensen bij elkaar brengen.  

g. De huisvestingkosten van de bibliotheek moeten omlaag, of met anderen worden 

gedeeld.  

h. Als de eigenaar van het gebouw hieraan onvoldoende medewerking verleent, kan 

naar een nieuwe passende locatie worden uitgezien. 

i. Het Huizer Museum vormt een belangrijke spil in het lokale cultuurbeleid en is, ook 

vanwege de VVV, van grote waarde voor toeristische bezoekers. 

j. De gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Niet uitsluitend via grote 

restauraties, maar ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het 

restaureren van kleine, maar waardevolle cultuurhistorische elementen.  

 

 
k. Sommige kerkgebouwen en andere religieuze objecten zijn karakteristiek en 

beeldbepalend. Behoud van religieus erfgoed heeft een vaste plaats in het beleid van 

de gemeente.  

l. De gemeente onderzoekt het cultuur-historisch belang van bijzondere 20-eeuwse 

gebouwen en merkt deze gebouwen zo mogelijk aan als gemeentelijke monument. 

m. Het CDA vindt het belangrijk dat de door gemeente gesubsidieerde initiatieven op 

cultureel gebied voor iedereen toegankelijk worden gemaakt en dat de organisatoren 

een zo breed mogelijk publiek proberen aan te trekken.  

n. Voor het CDA zijn algemeen belang, maatschappelijk draagvlak en cultuur- en 

erfgoededucatie de drie belangrijkste criteria voor cultuursubsidiëring. 

 

 

 
 

a. Dieren vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Voorlichting over het 

omgaan met dieren is van groot belang. De gemeente investeert in dit verband o.a. in 

de modernisering en uitbreiding van de kinderboerderij in het Stadspark. 

b. Onderdelen van het Huizer dierenwelzijnsbeleid dienen regionaal te worden 

aangepakt, waardoor de regiogemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

voor regionale voorzieningen als egel- en eekhooropvang, het vogelasiel en de 

dierenambulance.  

c. De kwaliteit en de kostenontwikkeling van de opvang van zwerfdieren bij het 

dierenbeschermingscentrum in Amersfoort zal in de komende collegeperiode worden 

geëvalueerd.  

 

2.13 Dierenwelzijn 
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De economische crisis is het grootste punt van zorg van de bevolking, volgens het 
onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (1 oktober 2013). Ook in Huizen is het 
aantal werklozen in het eerste halfjaar 2013 gestegen met 13 procent. Het CDA wil de 
werkgelegenheid in ons dorp een extra stimulans geven door ondernemerschap meer ruimte 
te bieden, vergunningsprocedures zo kort mogelijk te maken, tijdelijke lastenvermindering 
voor ondernemers en inwoners te realiseren, de bouwsector (als motor van de economie) te 
stimuleren, extra middelen beschikbaar te stellen voor werkzoekenden en mensen die op 
een uitkering zijn aangewezen en bij aanbestedingen door de gemeente als voorwaarde 
toevoegen dat lokale ondernemers met een concurrerend tarief voorrang krijgen bij de 
projecten. 
 
In Huizen zijn veel mensen actief die een evenement organiseren. Opvallend is dat vaak 
eerst aan de gemeente een subsidie wordt gevraagd. Het CDA is geen voorstander van 
deze ontwikkeling, omdat hierdoor afhankelijkheid van overheidsfinanciën ontstaat. 
Organisatoren zullen in eerste instantie zelf voor een goede financiële dekking van hun 
plannen moeten zorgen. Bij een tekort kan de gemeente overwegen een tijdelijke subsidie te 
geven als aan een aantal criteria wordt voldaan. Het kan niet zo zijn dat het niet doorgaan 
van een activiteit de gemeente verweten kan worden. Criteria die volgens het CDA 
gehanteerd moeten worden: aantoonbaar draagvlak in de samenleving, duidelijk belang voor 
Huizen en/of de Huizer inwoners, een regionale uitstraling, realistische bezoekersaantallen, 
een meer dan drie jaar bestaand evenement in combinatie met voldoende zicht op 
continuïteit. Daarnaast wil het CDA ruimte houden voor nieuwe initiatieven.  
 
Door de gemeente is het fenomeen “feestweek” gecreëerd. Een samenbundeling van 
evenementen in een korte periode georganiseerd door verschillende verenigingen en/of 
stichtingen. Het CDA is voorstander van een nauwe samenwerking tussen deze 
organisatoren, zodat zij met één gemeenschappelijk thema naar buiten treden en 
gezamenlijk publiciteit maken ook, of misschien wel vooral gericht op omliggende 
gemeenten. Evenementen organiseren op andere tijden en in andere delen van het jaar blijft 
vanzelfsprekend mogelijk. 
 
De kustzone langs het Gooimeer heeft een groot economische potentieel. Niet voor niets 
noemt Huizen zich ‘Haven van ’t Gooi’. Tot nu toe komt dit economisch potentieel 
onvoldoende uit de verf. Dat kan en moet veranderen. Het CDA wil daarom investeren in de 
ontwikkeling van de kustzone, waardoor dit gebied aantrekkelijk wordt om te werken, te 
wonen en te recreëren. 
 
Het CDA zet zich in voor samenwerking in regionaal verband binnen ’t Gooi, maar ook met 
de gemeente Almere, bijvoorbeeld in relatie tot de Floriade in 2022. 
 
  

3. Werken 
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a. Vanwege de veranderingen in de detailhandel heeft Huizen behoefte aan een 

geactualiseerde detailhandelvisie voor de komende jaren. 

b. Het CDA wil een gevarieerd en onderscheidend winkelaanbod met veel ruimte voor 

zelfstandige ondernemers. 

c. Het hoofdwinkelcentrum in Huizen ontwikkelt zich tot een sfeervolle ‘huiskamer’, 

waar het prettig toeven is voor eigen inwoners en toeristen. 

d. Door de aanwezigheid van mooie kwaliteitswinkels, onderscheidende horeca en 

bijzondere evenementen gaan mensen elkaar daar graag ontmoeten. 

e. Er komen meer mogelijkheden voor uitbreiding van de horeca in Huizen. 

f. De zondag is een dag van rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Hierbij past 

geen openstelling van winkels op zondag. Druk in die richting vanuit het 

grootwinkelbedrijf gaat ten koste van eigenaren en medewerkers in het midden- en 

kleinbedrijf. 

g. In Huizen blijft parkeren gratis. 

h. Het CDA is voorstander dat de gemeente actief met projectontwikkelaars in gesprek 

gaat om oplossingen te bedenken voor de leegstand in de winkelcentra in Huizen. 

 

 
 

a. De gemeente neemt het initiatief om een regionaal sociaal akkoord (RSA) te sluiten 

over de arbeidsparticipatie van gehandicapten. 

b. Elk jaar krijgen 100 moeilijk bemiddelbare werkzoekenden (arbeidsgehandicapten) op 

basis van het RSA een reguliere baan. (zie ook voorbeeld regio Rivierenland VNO-

NCW) 

c. Ondernemerschap biedt mensen met een beperking kans op werk en een eigen 

inkomen. De gemeente stimuleert daarom het starten van een eigen bedrijf. 

d. De gemeente biedt zowel personen als bedrijven begeleiding op maat en voorkomt 

bureaucratie. 

e. Om arbeidsparticipatie te bevorderen krijgen betrokken personen en bedrijven volop 

experimenteerruimten en worden er volop pilots ingezet. 

f. Het CDA wil onderzoek naar de mogelijkheden voor arbeidsparticipatieprojecten in de 

vorm van bewaakte fietsstallingen. 

g. De gemeente start een ‘maatjesproject’ om WAJONG-ers naar (betaald) werk te 

begeleiden. 

h. Personen krijgen individuele begeleiding gericht op talenten, vaardigheden en 

opleiding om een passende baan of dagbesteding te vinden. 

i. Als een passende baan of dagbesteding gevonden is, wordt de begeleiding 

voortgezet om terugval te voorkomen en de werkgever niet onnodig te belasten. 

  

3.1 Ondernemen in Huizen 

3.2 Arbeidsparticipatie gehandicapten 
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j. Aanpassingen op de werkplek worden, op basis van functie en handicap, ingezet om 

de productiviteit op de werkplek te optimaliseren.  

 
 

k. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door mensen met een handicap kansen 

te bieden binnen de eigen organisatie.  

l. De gemeente stimuleert dat mensen met een uitkering blijven werken op een 

werkervaringsplaats en/of in vrijwilligerswerk. 

m. Sociale Werk-bedrijven gaan kennis en ervaring inzetten om mensen naar reguliere 

arbeid te begeleiden. Ook werkgevers kunnen er gebruik van maken.  

n. Ook mensen met een handicap maar zonder uitkering krijgen, op grond van het 

voorzorgprincipe, begeleiding bij het vinden van werk. 

o. Bedrijven die goed presteren bij arbeidsparticipatie door mensen met een beperking 

worden vanwege hun voorbeeldfunctie door de gemeente in het zonnetje gezet. 

 

 
 

a. Huizen versterkt haar toeristisch profiel als Haven van ’t Gooi. De Floriade in Almere 

in 2022 biedt hiervoor nieuwe kansen. 

b. Mensen komen graag naar Huizen voor aansprekende evenementen. De gemeente 

investeert daarom in de versterking van één voor Huizen belangrijk en groot 

evenement.  

c. Door dit ene, grote evenement wordt de samenhang tussen het hoofdwinkelcentrum 

en het Nautische Havenkwartier versterkt. 

d. In Huizen blijft ruimte voor ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving voor 

nieuwe evenementen.  

e. De gemeente gaat gemarkeerde wandelroutes aanleggen en het gebruik stimuleren, 

o.a. met behulp van moderne media. 

3.3 Toerisme en evenementen 
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f. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om bedrijventerrein Rijsbergen een 

toeristische invulling te geven, bijvoorbeeld door herbouw van Hotel Promenade.

 
 

g. De gemeente maakt een kwaliteitsimpuls voor camping Woensberg mogelijk en 

stimuleert een duurzame ontwikkeling. 

h. De botters en de botterwerf bieden veel kansen om Huizen vanuit 

cultuurhistorisch perspectief aantrekkelijk te profileren voor toeristen. Nu betrokken 

private partijen hier samen niet uit lijken te komen, dient de gemeente de regie te 

nemen en zo mogelijk zelf tot aankoop van de botterwerf over te gaan. 

i. Het CDA wil zich inspannen om de nationale Sinterklaasintocht voor 2018 in Huizen 

te laten plaats vinden. 

j. Huizen verkent de mogelijkheid om de Koning op 27 april te mogen ontvangen. 

k. Het CDA wil dat de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties, een plan 

maakt om de dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei 

ook in de toekomst een betekenisvolle invulling te geven, in het bijzonder voor 

jongeren. 

 

 
 

a. Voor de instandhouding van de aantrekkelijkheid van het hoofdwinkelcentrum is extra 

winkeloppervlak nodig. 

b. De verwachting is dat door de economische recessie en ontwikkelingen op het 

gebied van internetaankopen een herziening van het huidige Keucheniusplan moet 

worden overwogen. 

c. In elk geval moet onderzoek worden gedaan of een extra supermarkt in het 

Keucheniusplan nog aan de huidige behoeften voldoet. 

d. Een eventueel aangepast Keucheniusplan moet de volgende verbeteringen bevatten: 

veel meer nultredenwoningen voor senioren; afwisseling van grote en kleinere 

winkels, met voldoende mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers; een 

alternatief voorstel voor de uitgang van de parkeergarage in de Kerkstraat en een 

alternatief voor de hellingbaan aan de Ceintuurbaan als bevoorradingsstrook voor 

vrachtauto’s. 

e. Het blok met winkelpanden aan de Kerkstraat tegenover de Oude Kerk wordt in 

overleg met de eigenaren gesaneerd en geïntegreerd in het aangepaste plan. 

f. Het CDA wil op deze locatie bij voorkeur historiserend bouwen. Herbouw van de 

gevel van het oude postkantoor kan daarbij worden overwogen. 

g. De realisatie van het vernieuwde Keucheniusplan kan plaats vinden op basis van een 

publiek-private samenwerking. 

3.4 Keucheniusstraat 
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a. Huizen is de Haven van ’t Gooi, daar hoort een levendige kustzone bij met een 

aantrekkelijk strand. 

b. Op de Zomerkade wordt ruimte geboden voor het ontwikkelen van kwalitatief 

hoogwaardige strandpaviljoens, waarbij de zittende ondernemers voorrang krijgen. 

c. De ontwikkeling van de kustzone wordt optimaal afgestemd op de kansen die de 

Floriade in Almere biedt. 

d. Voor het doorgaande fietsverkeer komt er een fietspontje in de Oude Haven. Dit kan 

een werkplek zijn voor mensen met een beperking of met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 

e. De gemeente zet zich, samen met andere gemeenten aan de Randmeren, in voor 

de bestrijding van het fonteinkruid in het Gooimeer; vooral vanwege het belang voor 

de watersport. 

 

 
 

a. Het CDA wil niet dat Huizen een slaapdorp wordt, daarom moet de bedrijvigheid 

behouden en uitgebreid worden. 

b. Het CDA wil de regionale afspraken over het tegengaan van transformatie van 

bedrijventerreinen naar woningbouw handhaven. 

c. De stichting iLocator blijft de afspraken over transformatie van bedrijventerreinen in 

de regio bewaken. 

d. De stichting iLocator pakt de verpaupering van bestaande bedrijventerreinen aan. 

e. Huizen gaat regionaal krachtig samenwerken in de voorbereiding van de Floriade, 

zodat economische- en toeristische potenties van dit evenement maximaal worden 

benut.  

 
 

3.5 Kustzone 

3.6 Regionaal economisch beleid 
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f. De stichting iLocator gaat het initiatief nemen om initiatieven van het MKB samen te 

brengen, zodat die bedrijven optimaal kunnen profiteren van de kansen van de 

Floriade. 

g. De acquisitie van nieuwe bedrijven dient op regionaal niveau krachtig te worden 

opgepakt.  

h. Huizen maakt zich op economisch gebied sterk voor regionale samenwerking om 

onze positie binnen de metropoolregio Amsterdam te versterken. 

i. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) is onmisbaar voor goede toeristische 

promotie van de regio Gooi en Vechtstreek en de positionering van Huizen 

daarbinnen 

j. Het RBT blijft structureel gefinancierd. 

k. De regionale innovatieplatforms binnen de zorgsector (iZovator) de toeristisch-

recreatieve sector (iTRovator) en de Multimedia sector (iMMovator) zijn van groot 

belang voor economische innovatie in onze regio en verdienen blijvende steun.  

l. De verdeling van subsidiegelden tussen de innovatieplatforms behoeft 

heroverweging. Vooral iZovator en IMMovator lijken sterk genoeg om grotendeels 

zelfstandig door te gaan. 

m. iTRovator heeft laten zien veel co-financiering te kunnen realiseren voor innovaties 

binnen de toeristische sector. Om deze lijn te kunnen voortzetten is voor deze 

stichting een extra financiële impuls noodzakelijk. 
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Door degelijk financieel beleid behoort Huizen tot de 10 rijkste gemeenten van Nederland. 

De vraag is nu hoe we ons eigen vermogen in de komende raadsperiode willen aanwenden. 

Willen we de reserves in stand houden of zelfs nog verder verhogen? Of gaan we die 

gedeeltelijk benutten om in de komende 4 jaar de lokale economie aan te jagen? Het CDA 

wil het Bijbelse principe toepassen van de graanschuren: in tijden van voorspoed heeft 

Huizen de graanschuren gevuld. Nu, in tijden van tegenspoed, gebruiken we het graan om 

de bevolking te helpen door beperkte afbouw van onze voorraden. De koningen die dit 

deden worden in de Bijbel geroemd om hun beleid. 

 

Daar waar door rijksbeleid een steeds grotere greep in de portemonnee van onze inwoners 

wordt gedaan, kiest het CDA voor beleid ter versterking van het besteedbare inkomen in 

Huizen. Het CDA wil een herschikking van de vrije reserves, zodat het geld van de gemeente 

teruggaat naar burgers en – bij voorkeur via plaatselijke ondernemers – naar nieuwe 

impulsen voor werkgelegenheid. Als mensen meer kunnen besteden, wordt ook de lokale 

economie aangejaagd. Als gemeente investeren we ook in plannen die duurzaam waarde 

toevoegen voor Huizen, maar juist de komende jaren ook zorgen voor werkgelegenheid. Het 

gaat om tijdelijke maatregelen die in tijden van bloei weer zullen moeten worden ingelopen. 

Omdat Huizen behoort tot de 10 rijkste gemeenten van het land kan en moet er financiële 

ruimte gerealiseerd worden om beleid te ontwikkelen waarmee in ons dorp de economische 

crisis te lijf gegaan wordt.  

 

Het CDA vindt het, vanwege de voortdurende crisis en met het oog op de lastenverzwaring 

die het huidige kabinet voor de burgers in petto heeft, noodzakelijk om de lasten voor de 

inwoners en ondernemers van Huizen tijdelijk te verlagen. 

 

 
 

 
 
 
  

4. Algemeen bestuur en financiën 
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a. Huizen blijft een zelfstandige gemeente, die kiest voor intensieve samenwerking in de 

regio als dat nodig is vanwege betere service aan de inwoners, kwaliteit, continuïteit 

en/of kostenbesparing. 

 

 
 

a. De gemeente is er voor haar inwoners, dit betekent dat de dienstverlening correct en 

klantvriendelijk moet plaatsvinden. De klant (inwoner) is koning, zolang hij zich ook 

als zodanig gedraagt. 

b. Door benchmarks met andere gemeenten kan de gemeente de kwaliteit en 

effectiviteit van de organisatie en dienstverlening optimaliseren. 

c. Naar aanleiding van de verschillende benchmarks bepalen college van B&W en de 

gemeenteraad het ambitieniveau voor Huizen. 

d. De gemeente past zich aan op de flexibele werktijden van mensen. De klantgerichte 

dienstverlening kan verbeteren door te werken met afspraken (ook buiten 

kantoortijden) en huisbezoek aan ouderen, die zelf niet naar de balie kunnen komen. 

e. De digitale dienstverlening door de gemeente wordt uitgebreid en kwalitatief op een 

hoger plan gebracht. 

f. Het CDA staat positief tegenover de samenwerking tussen gemeenten en 

waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de (afval)waterketen (rioolbeheer en 

rioolwaterzuivering), zodat de stijging van de lasten voor de burger kan worden 

beperkt. 

 

 
 

a. CDA legt het democratisch primaat bij de gekozen volksvertegenwoordigers in de 

gemeenteraad, waar zij alle belangen kunnen afwegen. 

 

 

 
 

b. Het CDA hecht wel veel waarde aan participatie van maatschappelijke organisaties 

bij ál het gemeentelijk beleid. 

c. Het gemeentebestuur dient daarom nog meer gebruik te maken van de kennis die bij 

deze organisaties aanwezig is, in plaats van zelf het beleid te bedenken. 

d. Op wijkniveau worden burgers actief betrokken bij de leefbaarheid van hun 

omgeving. Het CDA wil de wijkavonden en wijkplatforms voortzetten. 

e. Direct betrokkenen krijgen bij het begin van de beleidsvorming een belangrijke stem. 

Het CDA is daarom voor de instelling van participatiegroepen bij ruimtelijke ordening-

projecten. 

f. De kaders en het tijdpad worden voorafgaand aan het participatieproces in overleg 

met betrokkenen bepaald. 

4.1 Zelfstandige gemeente 

4.2 Kwaliteit van de dienstverlening 

4.3 Participatie van de inwoners van Huizen 
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a. Het gemeentebestuur handelt integer en betrouwbaar en legt aan haar inwoners 

verantwoording af over keuzes die zij maakt.  

b. Het gemeentelijke beleid dient consistent te zijn, zodat de burgers weten waar zij aan 

toe zijn. 

c. Gesprekken en afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken worden 

nagekomen binnen een afgesproken termijn. 

d. In de berichten over besluitvorming in de gemeenteraad wordt vermeld welke 

standpunten de politieke partijen hebben ingenomen. 

e. De vergaderingen van de gemeenteraad worden via de website van de gemeente 

gestreamd. 

 

 
 

a. Centralisatie van de politie mag niet ten kosten gaan van de zichtbaarheid en 

veiligheid op straat. 

b. De gemeente moet daarom een herkenbare stem hebben in het regionale 

veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. 

c. Het CDA wil dat er in elke wijk minimaal 2 wijkagenten komen. 

d. De politie stelt zich bereidwillig en dienstbaar op als burgers aangifte willen doen. 

e. De politie maakt het mogelijk dat meldingen van overlast en vandalisme op een 

laagdrempelige manier kunnen worden gedaan. 

 

 
 

a. Centralisatie van de brandweer moet bijdragen aan verbetering van de 

brandveiligheid in Huizen en de betrokkenheid van de vrijwilligers. 

b. Het CDA vindt de inzet van de vrijwillige brandweer van grote maatschappelijke 

waarde en wil dat jongeren gestimuleerd worden zich als vrijwilliger aan te melden. 

c. Kostenbeheersing is voor de regionale brandweer van groot belang. Het CDA pleit 

daarom, waar dat mogelijk is, voor minder kazernes, een kleinere bezetting per 

brandweerauto en verdere efficiency van de brandweer. 

 

4.4 Besluitvorming en communicatie 

4.5 Politie 

4.6 Brandweer 
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a. De gemeente moet een strikt en consequent handhavingsbeleid voeren, of dat nu 

betreft de handel in drugs, het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren 

onder de 18 jaar. 

b. De gemeente treedt handhavend op als er in een buurt overlast door 

thuiswerkende prostituees ontstaat. 

 

 
 

a. De gemeente evalueert de status van millenniumgemeente. 

b. Het CDA wil het beleid op het gebied van de internationale samenwerking 

voortzetten. 

c. Als lokale organisaties een voorstel doen om van Huizen een fair-trade gemeente 

te maken, dan zal het CDA dit initiatief steunen. 

 

 
 

a. Het prudente financiële beleid van de gemeente Huizen wordt ook de komende 

periode onverkort voortgezet. Het CDA blijft vasthouden aan een sluitende 

meerjarenbegroting.  

b. Het CDA wil voor de lange termijn de OZB op peil houden en geen problemen 

doorschuiven naar de toekomst.  

c. Het CDA wil voor de komende raadsperiode (vanaf 2015 t/m 2018) als tijdelijke 

tegemoetkoming voor burgers en bedrijven jaarlijks een korting op de OZB van 

10% toepassen.  

d. Een onttrekking vanuit de vrije reserve van ca. 1,6 miljoen euro t.b.v. de tijdelijke 

lastenverlichting (m.b.t. 4.9.c) voor burgers en bedrijven vindt het CDA 

acceptabel. 

e. Ondanks de inflatie is Huizen erin geslaagd een daling in de afvalstoffenheffing 

te realiseren van € 70, - per gezin per jaar. Deze trend van matiging van de 

afvalstoffenheffing wil het CDA ook de komende jaren doorzetten.  

f. Een bedrag van ca. 10 miljoen euro uit de algemene reserves van de gemeente 

Huizen zal worden bestemd voor investeringen in de lokale economie.  

g. Het bedrag komt beschikbaar voor de bouw van betaalbare ouderenwoningen in 

het oude dorp, de ontwikkeling van het kustzonegebied, de upgrading van de 

4.7 Handhaven 

4.8 Millenniumgemeente 

4.9 Financieel beleid 
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kinderboerderij, de nieuwbouw van (een deel van) het Erfgooierscollege, de 

uitvoering van de fietsnota, maatregelen op het gebied van duurzaamheid en 

verharding van de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg. 

h. Dekking is mogelijk door een extra structurele bezuiniging van ca. 250.000 euro 

op de gemeentelijke begroting.  

i. Door veranderde marktomstandigheden zal de gemeente waar nodig op een 

verantwoorde manier afschrijven op het grondbezit. 

j. Met uitzondering van begraaftarieven dienen retributies, heffingen en overige 

tarieven in principe kostendekkend te zijn, mits dit niet leidt tot een onbillijk hoge 

tariefstelling die niet meer in lijn ligt met andere gemeenten.  

k. Het CDA staat voor de algemene toegankelijkheid van de begraafvoorziening, 

die daarom niet geheel kostendekkend hoeft te zijn. Grafrechten stijgen jaarlijks 

met maximaal het inflatiecijfer.  

 

 
 

 

 
 

a. Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen zullen alle gemeentelijke uitgaven ter 

discussie staan, 

b. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de criteria die de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling heeft opgesteld: 

 Beloon bespaarders: organiseer een cultuur van zuinigheid; 

 Wees specifiek: behandel verschillende gevallen verschillend; 

 Beperk coördinatie; 

 Stimuleer vakmanschap; 

 Schep ruimte voor nieuwe toetreders; 

 Betrek de samenleving (en ontlast de overheid); 

 Organiseer horizontaal toezicht; 

 Werk aan de transformatie van de verzorgingsstaat. 

c. Dubbele taken door ambtenaren die op hetzelfde dossier lokaal en regionaal 

werken moeten worden voorkomen. Waar taken bij de regio worden belegd, 

dienen die lokaal in de bezuinigingstaakstelling terug te zien zijn.  

d. Aan de hand van objectieve criteria zal voor alle gemeentelijke eigendommen 

worden getoetst of verkoop mogelijk en wenselijk is. 

 
 

 
 
 
 

4.10 Sociaal bezuinigen 
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Bijlage A 
 

 
 
 
Het CDA is een betrouwbare partij, die doet wat zij belooft. Door initiatieven van de CDA-

fractie en de CDA-wethouder hebben wij in de afgelopen vier jaar op het gebied van Wonen, 

Leven en Werken veel verkiezingsbeloften kunnen realiseren. 

 

Wonen 

 Uitbreiden beschermd dorpsgezicht. 

 Behoud van beeldbepalende elementen van de Wilhelminaschool. 

 CDA heeft het initiatief genomen om de Buitenbeter App in Huizen te gebruiken. Met 

deze app kunnen meldingen van schade en overlast (zoals vernielingen of vuil op 

straat) eenvoudig en snel bij de gemeente worden gemeld. 

 CDA heeft initiatief genomen om glasvezel in Huizen mogelijk te maken.  

 CDA heeft het initiatief genomen om de overlast van waterplanten op het Gooimeer 

aan te pakken. 

 Op initiatief van het CDA is een fietsplan opgesteld, waardoor het gebruik van de fiets 

in Huizen wordt gestimuleerd. bijvoorbeeld door verbeteren van de fietspaden in 

Huizen en de aanleg van een fietsstraat tussen Plein 2000 en het Oude 

Raadhuisplein. 

 

Leven 

 De ‘Huizer aanpak’ van maatschappelijke ondersteuning, waarbij mensen zélf 

bepalen welke ondersteuning zij nodig hebben en ook zélf de regie houden over hun 

leven, heeft geleid tot grote tevredenheid van de inwoners van Huizen, die deze 

ondersteuning nodig hebben.  

 De ‘Huizer aanpak’ is inmiddels ook in de regio Gooi en Vechtstreek ingevoerd. Grote 

landelijke partijen doen in onze regio mee aan de verdere uitwerking hiervan. Onze 

regio heeft hiermee inmiddels ook de landelijke ‘proeftuinstatus’ gekregen van het 

ministerie van VWS.  

 De ‘Huizer aanpak’ is in december 2013 nog in het zonnetje gezet door de Chronisch 

Zieken en Gehandicaptenraad, als voorbeeld voor het hele land.  

 Huizen is klaar voor de taken die in het zogenaamde ‘sociaal domein’ op de 

gemeente afkomen, door deze o.a. ook op regionaal niveau gedegen voor te 

bereiden.  

 Naleving van de ‘Balkenendenorm’ (beperking van salarissen voor bestuurders in de 

publieke sector) in onze gemeente. 

 Start van de projecten ‘Meedoen’ en ‘Meewerken’, waardoor mensen in de Bijstand 

weer een zinvolle bijdrage konden leveren aan de maatschappij en een stap konden 

zetten in de richting van betaald werk.  

 Huizen heeft de bureaucratische controle op de besteding van het PGB afgeschaft en 

daarmee veel narigheid bij burgers én ook veel geld bespaard. 

 De nieuwe manier van inkopen van diensten, zoals WMO taxivervoer, hulpmiddelen 

en huishoudelijke hulp, heeft geleid tot kwalitatief goede dienstverlening in combinatie 

met een fatsoenlijk loon voor de medewerkers.  

 Recent heeft ook de laatste thuiszorginstelling ingestemd met de contractueel 

afgesproken arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de thuiszorg en kon een 

Resultaten CDA in de raadsperiode 2010-2014 
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massaontslag worden voorkomen. CDA wethouder Janny Bakker heeft hier een 

belangrijke rol in gespeeld. 

 Door implementatie van het programma ‘Gooi in Beweging’ heeft in Huizen een brede 

aanpak van overgewicht bij jongeren plaatsgevonden.  

 Door realisatie van de WMO taxi beschikken ouderen en mensen met beperkingen 

nu over een kwalitatief hoogstaand vervoerssysteem.  

 Huizen heeft als eerste gemeente in de regio samen met de Ambulancevoorziening 

de AED burgerhulpverlening ingevoerd. Bij hartstilstand telt elke seconde!  

 De tweede boodschappenplusbus kon in gebruik worden genomen.  

 Ingebruikname van een ‘Fitplein’ bij gezondheidscentrum Bovenmaat. 

 Ingebruikname van een duofiets en diverse fitheidsapparatuur voor ouderen in 

woonzorgcentra in Huizen. 

 Start van het ‘geheugenhuis’ als ontmoetingsplek voor mensen met geheugenverlies 

en hun mantelzorgers.  

 Start van het project ‘schuldhulpmaatjes’, een initiatief vanuit de Kerken, de stichting 

Tolvrij en Humanitas. Momenteel zijn meer dan 100 schuldhulpmaatjes actief.  

 CDA heeft het initiatief genomen om een fonds op te richten die het onderzoek naar 

de historie van Huizen stimuleert. 

 CDA heeft het initiatief genomen om vanaf 2014 een natuurijsbaan mogelijk te maken 

op de Wolfskamer. 

 Het verharden van de paden op de begraafplaatsen. 

 

Sport en recreatie 

 Een nieuwe tribune voor SV Huizen. 

 Een derde sporthal, in combinatie met verenigingsruimte voor SV Huizen (gereed in 

mei 2014). 

 Tijdelijke sporthal ten behoeve van vooral de hockeyclub. 

 Nieuwe kleedkamers Huizer hockeyclub. 

 Nieuwe kleedkamers Base en Softbalclub de Zuidvogels. 

 Instellen van het jeugdsportfonds, voor kinderen met minder draagkrachtige ouders. 

 Ingebruikname van een geheel vernieuwd en duurzaam zwembad Sijsjesberg. 

 Verzelfstandiging stichting Huizer botters. 

 Grondige renovatie skatepark Gooierhoofd. 

 Ingebruikname jeu de boulesbaan Florapark. 

 Ingebruikname zesde skibaan bij de Wolfskamer. 

 

Dierenwelzijn 

 Opvang van zwerfdieren (honden, katten, knaagdieren) is nu professioneel geregeld 

door de Dierenbescherming, tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.  

 Dierenambulance krijgt nu ook hulp van de gemeente Huizen voor vervoer van 

gewonde, in het wild levende dieren (o.a. vogels, eekhoorns, egels) en ook de 

opvangorganisaties werden door Huizen ondersteund.  

 Uitbreiding openingstijden kinderboerderij De Warande en versterking van de 

educatieve functie van de kinderboerderij konden worden gerealiseerd.  

 Verenigingen voor liefhebbers van vogels (Vogelvreugd) en kleindieren (Sport en 

Genoegen) hebben een eigen accommodatie.  
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Werkgelegenheid en toerisme  

 Een stijging van de werkgelegenheid in de toeristische sector (vooral in de horeca) 

van maar liefst 19,5%!  

 Meer sfeer in hoofdwinkelcentrum door plaatsing van een schutting met groen en 

historische foto’s voor het ‘gat van de Keucheniusstraat’. 

 Een verbeterd VVV informatiecentrum (verplaatst van gemeentehuis naar Huizer 

museum) en VVV informatiezuilen in Hampshire hotel Newport en in Fletcher hotel in 

het Nautisch Kwartier. 

 Nieuwe toeristische bewegwijzering en elektronische evenementenborden. 

 Een TOP (Toeristisch Overstappunt) bij het Nautisch Kwartier. 

 Een officiële camperplaats in Huizen. 

 Diverse toeristische routes en brochures, zowel voor Huizen als voor de regio Gooi 

en Vechtstreek, waar Huizen onderdeel van uitmaakt.  

 Jaarlijkse evenementenkalender. 

 

Financiën 

 In de afgelopen vier jaren steeds een sluitende meerjarenbegroting én voldoende 

middelen om te investeren in diverse projecten in Huizen. 

 De belofte van lage woonlasten (stijging niet meer dan de inflatiecorrectie) is 

waargemaakt.  

 Actieve medewerking is verleend aan de wens vanuit de winkeliersvereniging ‘Hart 

van Huizen’ om te komen tot een BIZ (Bedrijven Investerings Zone). 

 Inzet vanuit Huizen om bij het ‘schatkistbankieren’ ook leningen aan andere 

gemeenten te mogen verstrekken is door het Rijk gehonoreerd. 
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Bijlage B  
 

 

NR Prioriteit 1 Opmerkingen

0 Onderhoud fietspaden De onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen

 in het wegbeheer programma 2013/2014.

2 Fietsroutes rondom busstation Aangevraagde subsidie en eigen bijdrage gemeente 

(reeds besloten)

13 Ontbrekende schakel t.h.v. de haven van Huizen, in de recreatieve Project is nog in onderzoek

route langs het Gooimeer

Wordt meegenomen in regulier onderhoud en

21 Verwijderen obstakels en versoepelen krappe boogstralen verkeersleefbaarheid 2013-2018

Prioriteit 2

8 Gestrekte fietsroute tussen Gemeenlandslaan en Huizermaatweg

Voor het gedeelte in het Oude Dorp is reeds 150.000,- 

4a Fietsroute Oude Dorp - Busstation beschikbaar gesteld en subsidie aangevraagd.

4b Fietsroute Busstation - winkelcentrum Oostermeent

(bruggen stadspark) wordt meegenomen 

17 Realisatie fietsverbinding tussen Gooierserf en de Regentesse met de realisering van HOV.

18 Opschalen van de fietsverbinding door de Radbout

Prioriteit 3
in onderzoek (gezien lage prioriteit wordt

1 Fietsverbinding tussen rotonde Gemeenlandslaan en centrum Huizen hier vooralsnog geen aandacht aan gegeven)

3 Fietsvoorziening De Haar is reeds gerealiseerd  

5 Mogelijke fietsverbinding tussen de westelijke parallelweg Gooilandweg 

en de Randweg midden

in onderzoek (wordt eventueel meegenomen

6 Mogelijke fietsverbinding tussen Phohi winkelcentrum en de met de vervanging van de riolering in de 

Gemeenlandslaan Zenderwijk

zie nr. 6. en meenemen met herinrichting 

7 Benadrukken fietsroute langs de Rijsbergenweg en aanpak verbindingen stadspark

met de Lijzij

realiseren verbreedt fietspad

9 Stroomlijnen fietsverbinding via de Antilope

aanleg fietspad

10 Realiseren fietsverbinding tussen Hinde en de fietsbruggen achter het 

Holleblok

aanpassen drempels

11 Stroomlijnen fietsverbinding tussen Holleblok en Delta (via Vecht)

verbreden fietspad

12 Stroomlijnen fietsverbinding tussen Vecht en Gooimeer

14 Verbeteren kwaliteit van de fietssuggestiestroken langs de Delta

aanpassen drempels

15 Ontsluiting Zomerkade vanaf Middelgronden

aanbrengen fietsloper

16 Stroomlijnen fietsverbinding tussen Bovenmaatweg en de 

Monnickskamp/Bad Vibelpark

Prioriteiten uit de Fietsnota
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