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VOORWOORD
Beste inwoners van Huizen,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma, lokaal betrokken, van CDA Huizen. Lokaal betrokken, dat
is wat wij als CDA Huizen zijn. Net als de buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken,
zorginstellingen en bedrijven in ons dorp die elke dag de samenleving van Huizen kleur geven.
Ieder mens is van waarde en komt tot zijn recht in relatie tot de ander. Inwoners van Huizen
hebben oog voor elkaar en leveren een bijdrage aan elkaars welzijn. CDA Huizen hecht daarom
grote waarde aan de unieke bijdrage van buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken,
moskeeën, zorginstellingen, bedrijven aan de samenleving en draagt ze een warm hart toe!
De afgelopen twee jaar is het persoonlijk en maatschappelijk leven getekend door de
“Coronamaatregelen”. De huidige maatregelen hebben, gelukkig, hun langste tijd gehad maar
niemand weet óf en hoe een nieuwe variant van het virus zich gaat gedragen. Tegen de
achtergrond van de sporen die corona heeft achtergelaten en de onzekerheid voor de toekomst,
heeft CDA Huizen een ambitieus programma opgesteld waarin we de komende jaren werken
aan:
-

Meer woningen voor ouderen en jongeren uit onze eigen gemeente;
Sterke buurten;
Een veilige woon- en leefomgeving;
Aantrekkelijke leefomgeving waarin ruimte is voor cultuur en ontspanning voor jong en oud;
Betaalbare energietransitie;
Maar bovenal, een samenleving waarin iedereen meedoet én meetelt.
Een woning voor jongeren die starten en ouderen die willen doorstromen! CDA Huizen wil
specifiek voor deze doelgroepen uit ons eigen dorp bouwen. Bouwen gaat voor CDA Huizen
hand in hand met het behoud van groen in de woonomgeving waar onze inwoners zoveel
waarde aan hechten. In ons verkiezingsprogramma zijn een aantal locaties opgenomen die
geschikt zijn om deze ambitie waar te maken.
Zorg begint met omzien naar elkaar. Op de club, het werk en in de buurt. CDA Huizen zet
daarom in op het versterken van de onderlinge verbanden in de samenleving door
vrijwilligersinitiatieven zoals Steunouders en Buurtgezinnen, te ondersteunen.
Een veilige woonomgeving is essentieel om samenleven mogelijk te maken. Terugdringen van
criminaliteit en high impact crimes heeft absolute prioriteit. CDA Huizen wil daarom een extra
wijkagent, BOA en cameratoezicht op plaatsen om de veiligheid te vergroten.
De energietransitie kent in Huizen een realistische aanpak. Zonnepanelen op daken, voldoende
laadpalen, inzetten op isolatie van woningen en niemand wordt gedwongen van het gas
afgesloten.
In een vergrijzende samenleving moeten de belangen van jongeren scherp in het vizier worden
gehouden. CDA Huizen wil daarom investeren in goede scholen, hulp bij het halen van een
diploma of vinden van een baan als het even tegenzit.
Naast school en werk moet er ook ontspanning zijn. Een club waar je kan sporten, dansen of
muziek kunt maken. CDA Huizen vindt daarom dat het speelbos er nu eindelijk moet gaan
komen voor de jongste jeugd, de skatebaan grondig gerenoveerd moet worden en een
mountainbikeparcours aangelegd moet worden rond Huizen voor jong en oud.
Uitgaan in je eigen regio hoort er ook bij. CDA Huizen zet daarom in op een nachtverbinding
tussen Amsterdam, Hilversum en Huizen zodat jongeren na een avondje stappen gewoon weer
zelf naar huis kunnen.
Samengevat: Dit verkiezingsprogramma staat boordevol plannen om Huizen de komende vier
jaar nog mooier te maken. Lokaal betrokken is daarbij de kern waar het CDA voor staat!

Rutger Rebel, lijstrekker CDA-Huizen
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I

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Het CDA en de vier pijlers
Het CDA is een brede volkspartij die gelooft in een samenleving waarbij mensen oog
voor elkaar hebben en bijdragen aan elkaars welzijn. CDA Huizen wil aan dit
uitgangspunt inhoud geven met dit verkiezingsprogramma. De verbinding met elkaar
en de Huizer inwoners onderling zal gekoesterd en gestimuleerd worden. Natuurlijk
bestaat onze Huizer samenleving uit individuen en deelgemeenschappen die allemaal
hun eigen waarden en kenmerken hebben. Zij aan zij betekent niet dat iedereen
hetzelfde moet denken, maar dat er respect is voor de ander en diens mening.
De inspiratiebron voor het CDA vormt de christelijke traditie waaruit onze Nederlandse
samenleving is voortgekomen. De waarden daarvan, die zichtbaar zijn in de daaruit
voortvloeiende normen, proberen we te vertalen naar de samenleving van vandaag. Veel
CDA’ers vinden hun inspiratiebron in hun geloof en in de Bijbelse verhalen. Maar er zijn
ook veel CDA’ers die hun inspiratie vinden in de uitwerking van de normen en waarden
in onze hedendaagse maatschappij, los van welke geloofsovertuiging dan ook. Samen
vinden we elkaar in de volgende vier vanuit het Evangelie afgeleide pijlers die het
uitgangspunt vormen voor het denken en doen van het CDA.

1. Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen,
buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren
allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Niet alles hoeft volgens regels en
wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen
geregeld moeten worden.

2. Solidariteit
Het CDA zet in op de betrokkenheid van burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken. Betrokkenheid tussen generaties, culturen, levensvisies, arm en rijk. We leven
niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid
zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs
en inkomen. Het individu mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt
onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen mensen belangrijk.

3. Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming
van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor
ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen
zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.

4. Rentmeesterschap
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen
tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze
(voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder
kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd hier op aarde, ook op financieel gebied.
Beheren en beheersen zijn met het oog op de toekomst niet voldoende. Om een betere
samenleving achter te laten is visie, creativiteit en innovatie nodig .
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II

ZORG EN SAMENLEVING

Iedereen doet er toe en samen komen we verder. Dat geldt voor alle fasen van het
leven. Van het opgroeien tot het ouder worden staan we in verbinding met elkaar om
er voor elkaar te zijn en te zorgen.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De
gemeente biedt ondersteuning en waar nodig wordt extra zorg ingezet om problemen
bij het volwassen worden op te lossen.
We zien dat steeds minder mensen een beroep kunnen doen op traditionele
netwerken van familie, vrienden of buurtgenoten. CDA Huizen vindt het belangrijk dat
we met elkaar weer nieuwe verbanden leren ontwikkelen die aansluiten bij de huidige
samenleving. In de samenleving zijn hier al een aantal voorbeelden van, bijvoorbeeld
Buurtgezinnen en Buurten met Buren.
De gemeente heeft hierin ook een taak en zorgt voor passende ondersteuning bij de
huishouding voor inwoners die dit niet meer zelf kunnen en vervoer als dat zelfstandig
niet meer mogelijk is.

Wanneer het vinden van een baan moeilijk wordt, biedt de gemeente ook daar een
helpende hand. Dit geldt in het bijzonder voor inwoners die een steuntje in de rug
nodig hebben bij dagelijkse werkzaamheden.
Zorg en ondersteuning worden gefinancierd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde
middelen van het Rijk. Bij budgettekorten zal nagegaan worden in hoeverre het
mogelijk is om een eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage te vragen van onze
inwoners.
Sportverenigingen, scholen, buurtorganisaties, kerkelijke, culturele en
maatschappelijke organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Burgers die zich
inzetten voor een ander zijn onmisbaar voor de samenleving. Wie vrijwilligerswerk
doet, komt in contact met andere mensen. Het zorgt voor verbinding met mensen die
je anders misschien wel nooit had ontmoet. Daardoor ontstaan sociale netwerken die
van belang zijn voor een sterke samenleving. Het is een taak van de gemeente om de
inzet van vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen. Ook op scholen worden
kinderen kennis en vaardigheden bijgebracht om te functioneren in onze samenleving.
Leerkrachten weten goed wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Als CDA
Huizen willen wij hen de ruimte en het vertrouwen geven om hier invulling aan te
geven.
We staan voor de uitdaging om dienstverlening te verlenen tegen lagere kosten. Ook
vanuit financieel oogpunt is normaliseren het leidende principe geworden. Wat de
inwoner zelf kan doen, organiseren en/of betalen gaat voor.
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We staan voor de uitdaging om de dienstverlening tegen lagere kosten te organiseren
en uit te voeren. Mede vanuit financieel oogpunt geldt daarbij als uitgangspunt dat wat
de inwoner zelf kan doen, organiseren en betalen, vóór gaat.

Jeugd en WMO
CDA Huizen streeft naar een dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is. Fysiek,
digitaal, met ruimte voor verschillen, met oog voor gelijke kansen, begrijpelijk en
gastvrij. We zoeken altijd naar de meest normale en voor de hand liggende oplossing.
We kijken vanuit integraal perspectief en leveren maatwerk. Daarbij blijven we altijd
zoeken naar de beste oplossing. In het contact met de inwoner is de specifieke situatie
van de inwoner altijd het uitgangspunt. De professional van de gemeente kan snel
handelen vanuit het kader:
1.
2.
3.

Zoveel als mogelijk zelf of samen met je omgeving oplossen.
Lukt dit niet, dan zetten we onze algemene gebruikelijke dienstverlening in.
Mocht er toch nog meer nodig zijn, dan wordt er maatwerk ingezet.

We gaan zorgvuldig om met publieke middelen door gedegen onderzoek te doen en
het geld alleen te besteden aan die inwoners die het echt nodig hebben. We
voorkomen misbruik door zorgvuldig onderzoek en zorgvuldige handhaving.
Voorkomen is efficiënter en goedkoper dan terugvorderen en sanctioneren.
Hoe eerder we iemand kunnen helpen, hoe beter. Dit voorkomt veel persoonlijk leed,
gaat escalaties tegen en drukt ook de kosten binnen het sociaal domein. Voorkomen is
beter dan genezen. Intensieve samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en
de samenleving is noodzakelijk. Samen sturen op zelfredzaamheid, maar bovenal
samenredzaamheid in de directe leefwereld van de inwoner. Het is belangrijk dat er
blijvend wordt geïnvesteerd in de talentontwikkeling van medewerkers.

Wat wil CDA Huizen concreet
Vrijwilligers
●

CDA Huizen wil dat de gemeente vrijwilligers meer publieke waardering geeft. Hiervoor
kan een "Lokaal Compliment" geïntroduceerd worden waarbij het jaarlijks winnende
vrijwilligersinitiatief een bedrag krijgt van € 1.000,- en (2) andere genomineerden elk €
250,- als blijk van waardering. Het door de winnaar ontvangen geldbedrag dient
besteed te worden aan een door haar/hem te kiezen lokaal goed doel.

●

CDA Huizen vindt het belangrijk dat je al jong ervaart wat het betekent om vrijwillig
iets te doen voor de samenleving. Daarom stimuleren we jongeren om vrijwilligerswerk
te doen, bijvoorbeeld via de maatschappelijke stage.

●

De impact van corona op de verenigingen (cultureel en sport) in ons dorp is groot. CDA
Huizen wil dat de gemeente er voor zorgt dat er geen verenigingen om financiële
redenen omvallen door de crisis. Ook wil CDA Huizen binnen de bestaande structuren
nagaan wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn om de verenigingen te helpen
om hun verbindende rol in de samenleving te versterken.

●

CDA Huizen vindt dat het houden van (grote) sociaal-culturele evenementen in de
gemeente Huizen moeten worden gestimuleerd. Er wordt onderzoek gedaan om
evenementen zoals de Huizerdag, Huizer Havendag, de Avondvierdaagse, de intocht
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van Sinterklaas, de festiviteiten rondom Koningsdag etc. als jaarlijks evenement te
laten terugkeren of behouden waarbij ook Huizer organisaties en vrijwilligers zich
kunnen presenteren.
●

CDA Huizen wil onderzoeken op welke wijze vrijwilligersinitiatieven die de
samenredzaamheid ondersteunen, zoals Steunouders en Buurtgezinnen, in Huizen een
plek kunnen krijgen.

Onderwijs
●

CDA Huizen blijft zich inzetten voor een clusterschool op de Koers voor de
Rehobothschool en de Tweemaster.

●

CDA Huizen wil de mogelijkheden nagaan om te komen tot een nieuwe clusterschool
voor De Ark, De Springplank en Gouden Kraal.

●

Niemand verlaat een school zonder diploma. Daarom wordt aan het Actieplan
Jeugdwerkloosheid 'Kansen voor Jongeren' een vervolg gegeven. Hierdoor worden
jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar die geen startkwalificatie hebben, of door
lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting de
arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk geholpen.

●

Het schoolzwemmen in het basisonderwijs blijft behouden.

Sport
●

Via het kindarrangement bestaat er de mogelijkheid voor de jeugd om voordelig
kennis te maken met verschillende sporten, muziek- en dansbeoefening. CDA Huizen
vindt dit een mooi en laagdrempelig initiatief en wil dit behouden.

●

De inzet van buurtsportcoaches wordt bij een positieve evaluatie door het Rijk
voortgezet.

●

CDA Huizen wil multifunctioneel gebruik van gemeentelijke accommodaties
stimuleren; ‘open sportparken’ horen hier ook bij.

●

CDA Huizen pleit voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld van
Korfbalvereniging Huizen; hierdoor kan het korfbalveld ook door anderen gebruikt
worden, zoals het Erfgooierscollege en Montris Kinderopvang. Bij de vervanging van
het kunstgrasveld worden tevens de lichtmasten voorzien van LED-verlichting.

●

Het sportplatform als verbindend element tussen de verenigingen blijft behouden.

Zorg voor elkaar
●

In de (nabije) toekomst zal door vergrijzing de paradox tussen grotere zorgvraag en
afnemende beschikbaarheid van zorg toenemen. Een deel van de oplossing kan
worden gevonden in ‘zorg-voor-elkaar woongemeenschappen’ waar mensen die niet
(meer) volledig zelfredzaam zijn kunnen samenleven. CDA Huizen zal initiatieven
hiertoe vanuit de samenleving stimuleren.
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III

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Huizen heeft de ambitie in 2050 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraliteit in 2050 is
ook als de leidende opgave in het landelijke Klimaatakkoord opgenomen. 2050 klinkt
ver weg en dat is het ook. CDA Huizen onderschrijft de urgentie van de
klimaatproblematiek en wil voortvarend bijdragen aan oplossingen, zo snel als
haalbaar. De regie hierin ligt met name bij de landelijke politiek, de gemeente speelt
een belangrijke rol in de uitvoering. CDA Huizen wil dat de gemeente de inwoners
helpt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering,
zoals hitte, droogte en wateroverlast, en ook om stappen te zetten die helpen bij
energiebesparing en energietransitie.
Draagvlak en draagkracht op basis van betrouwbare informatie zijn voor CDA Huizen
hét uitgangspunt voor de invulling van de gemeentelijke rol op de energietransitie.
De energietransitie is niet de enige verduurzamingsopgave. De gevolgen van
klimaatverandering worden steeds merkbaarder in de natuur en de bebouwde
omgeving. Wateroverlast, droogte en hittestress zijn geen incidentele gebeurtenissen
meer. Hierop voorbereid zijn vraagt om aanpassingen, ofwel klimaatadaptieve
maatregelen. De afgelopen jaren zijn er door de gemeente al tal van maatregelen
genomen, bijvoorbeeld de aanleg van extra waterbergingen onder rotondes en in het
Stadspark. CDA Huizen wil dit beleid voortvarend en op innovatieve wijze voortzetten.
Nederland wil toe naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat betekent dat
grondstoffen zo lang als mogelijk meegaan in de gebruiksketen. Dit doel werkt onder
andere door op de visie die gemeenten en GAD hebben ontwikkeld voor de inzameling
en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen/grondstoffen. Naast het scheiden van
afvalstromen door inwoners hebben producenten een belangrijke
verantwoordelijkheid in het beperken van de hoeveelheid afval en het mogelijk maken
van hergebruik van grondstoffen.

Wat wil CDA Huizen concreet
●

De gemeente blijft wijken vergroenen om hittestress en wateroverlast te beperken.
Bijvoorbeeld de omgeving van de bibliotheek, Oostermeent (aanloophaven)).

●

De gemeente blijft door middel van voorlichting het vergroenen van tuinen stimuleren.

●

CDA Huizen wil een onderzoek naar een in de praktijk werkbare en betaalbare
subsidieregeling voor het vergroenen van tuinen.

●

Omdat dit helpt tegen wateroverlast en droogte wil CDA Huizen dat de gemeente
meer werk maakt van de aanleg van wadi’s (Water Afvoer Drainage en Infiltratie).

●

Voor het omhakken of rooien van bomen waarvoor een omgevingsvergunning nodig
is, geldt altijd een herplantplicht.

●

In de komende gemeenteraadsperiode zal geen enkele woning in Huizen gedwongen
van het aardgasnet afgesloten worden.
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●

Door het subsidiëren van maatregelen op het gebied van isoleren en ventileren van
woningen en elektrische kookplaten ter vervanging van koken op gas, helpt CDA
Huizen de inwoners zich goed voor te bereiden op de situatie dat er geen aardgas
meer is.

●

CDA Huizen wil dat de bestaande subsidieregelingen in Huizen voor bijv.
woningisolatie worden voortgezet en aangevuld met subsidie voor groene daken en
het afkoppelen van regenwater.

●

Wanneer het RWZI in Huizen gevestigd blijft, biedt dit veel nieuwe mogelijkheden, o.a.
voor aquathermie. CDA Huizen wil alle mogelijkheden benutten om optimaal gebruik
te kunnen maken van aquathermie als energiebron.

●

CDA Huizen wil dat de strategienota laadpalen onverkort wordt uitgevoerd; in 2026
zullen er dan minimaal 105 extra laadpalen in Huizen zijn gerealiseerd.

●

In het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving wil CDA Huizen dat de
gemeente Huizen het goede voorbeeld geeft door werk te maken van de
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed door hier geld voor vrij te maken.

●

Gelet op de uitdagingen waarvoor gemeenten de komende jaren staan, dient
duurzaamheid een meer prominente plek te krijgen binnen de gemeentelijke
organisatie, o.a. door meer ambtelijke capaciteit hiervoor beschikbaar te stellen .
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IV

WONEN EN LEVEN

De vraag naar woonruimte neemt door de groei van de bevolking steeds meer toe. Het
Gooi en de gemeente Huizen is daarnaast een gewilde plek om te wonen. De vraag
naar woningen in ons dorp en de regio blijft daardoor groot. CDA Huizen wil zich
nadrukkelijk inspannen om betaalbare (huur)woningen te bouwen voor jongeren en
ouderen.
De vraag naar bedrijfsruimte zit voornamelijk in kleine opslag- en productieruimten
waarin bedrijfsverzamelgebouwen voorzien. Gelet op ligging en de beschikbare ruimte
is er in Huizen geen/weinig ruimte voor nieuwe grootschalige bedrijven met navenante
productie- en opslagwensen.
Het benodigd aantal vierkante meters kantoorruimte neemt door de digitalisering
steeds verder af. Het coronatijdperk heeft hier een versnelling in aangebracht. De
transformatie van een aantal kantoorgebouwen naar woningen in de afgelopen jaren
heeft dit zichtbaar gemaakt.
De vraag naar woonruimte blijft groot. Een gerichte strategie om de beschikbare
ruimte optimaal te benutten is gewenst om verrommeling te voorkomen. CDA Huizen
geeft daarom prioriteit aan:
- Het groen houden van buurten, zodat kinderen buiten kunnen spelen en extreme
hitte tijdens warme dagen buiten de deur blijft.
- Wonen en werken zo dicht als mogelijk bij elkaar houden om reistijd te beperken.
- Aan de omvang van het huidige bedrijventerrein wordt niet getornd. Het behoud
van werkgelegenheid in Huizen is belangrijk, daaronder wordt nadrukkelijk ook
verstaan praktijkgerichte arbeid. Huizen is geen slaapstad!

Wat wil CDA Huizen concreet
Bouwen en wonen
●

Er komt beleid waardoor het mogelijk wordt om onder voorwaarden grote kavels
en/of woningen te splitsen. Belangrijke voorwaarde is dat het karakter van de wijk
behouden blijft. De toegevoegde waardeontwikkeling wordt (deels) afgeroomd
richting de gemeente.

●

CDA Huizen wil zich nadrukkelijk inspannen om betaalbare (huur)woningen te
bouwen voor jongeren en ouderen, ook voor alleenstaanden. Hiervoor zal ook
worden gekeken naar de mogelijkheden om appartementen en/of tiny houses te
bouwen.

●

Nieuwbouwwoningen worden met voorrang toegewezen aan inwoners van
Huizen.

●

Wanneer woningen beleggingsobjecten blijken te worden, zal een vorm van
bewoningsplicht en -duur en zelfs een opkoopbescherming worden overwogen.

●

Voor nieuwbouwwoningen die op gemeentegrond worden gebouwd, komt er een
zelfbewoningsplicht met een minimale termijn van 2 jaar.
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●

De gemeente neemt de regie wanneer bouwplannen worden ontwikkeld die
wijziging van het bestemmingsplan vergen en laat het gesprek met de omgeving
niet over aan de ontwikkelaar.

●

De potentiële woningbouwlocaties voor CDA Huizen zijn:
- Trompstraat 1
- Jan van Galenstraat 35
- Keucheniusstraat-Oost
- Locatie Rehobothschool (bij nieuwbouw op de Koers)
- Huizermaatweg 400 (Sport City)
- Oude Haven West en Oost
- Parkeerterreinen SV Huizen en HSV De Zuidvogels (zonder dat dit ten koste
gaat van parkeergelegenheid)
- Vrijkomende terreinen wanneer De Ark, De Springplank en Gouden Kraal een
clusterschool worden
- Locatie Vituskerk
- Daarnaast wil het CDA dat de afspraken over de bouw van appartementen op
de Huizermaatweg 2 eerder uitgevoerd worden.
- Vista: er komen geen woningen op het terrein van de Vista.
Voor de locatie gelegen in het verlengde van de Salland, tussen Rijnland en
Maasland tot de populierenbomen, wordt de mogelijkheid van een
clusterschool voor De Ark, Gouden Kraal en De Springplank onderzocht.
- Locatie van Rouwcentrum Rebel aan de Ceintuurbaan.
Voor al deze locaties geldt dat de ontwikkeling van woningen in participatie wordt
uitgewerkt waarbij trede 3 (advies) van de participatieladder wordt aangehouden,
hetgeen inhoudt dat de omwonenden actief betrokken worden bij de uitwerking
van mogelijke plannen voor de betreffende woningbouwlocatie.

●

Bij nieuwbouw zullen de afspraken zoals opgenomen in de Regionale en Lokale
Woonvisie worden nagekomen.

●

Om jongeren te stimuleren om in Huizen een woning te kunnen kopen, vindt CDA
Huizen dat het verstrekken van startersleningen in Huizen moet blijven.

●

CDA Huizen vindt dat het groenonderhoud naar behoren moet plaatsvinden en
waar nodig geïntensiveerd.

Recreëren en toerisme
●

De drukte in het GNR gebied wordt groter. CDA Huizen wil dat er
mountainbikepaden in en rond de natuur van Huizen worden aangelegd. Dit
voorkomt conflicten tussen de verschillende gebruikers van natuurgebieden.

●

Buitenlucht is gezond voor iedereen. CDA Huizen zet in op een openbare ruimte
die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten; daarom komen er in parken meer
sport attributen, met name in het Bad Vilbelpark en het Stadspark.

●

Het Skatepark wordt grondig gerenoveerd en up to date gemaakt voor de jeugd.

●

Op het Oude Raadhuisplein wil CDA Huizen meer ruimte creëren voor terrassen,
ook op de zaterdag.
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Begraafplaatsen
●

In overleg met rechthebbenden wordt er een plan gemaakt voor het verbeteren
van de toegankelijkheid en het onderhoudsniveau van de Oude Begraafplaats.

Werken
●

CDA Huizen onderzoekt de mogelijkheden van het instellen van
‘parkmanagement’ op bedrijventerrein ‘t Plaveen om daarmee de kwaliteit van dit
bedrijventerrein in stand te houden en te verbeteren. Parkmanagement kan
bedrijven ook helpen om (gezamenlijk) over te gaan tot het investeren van zon op
bedrijfsdaken.

Mobiliteit
●

In Huizen behouden we gratis parkeren.

●

Oude lantaarnpalen komen in het gehele oude dorp (gebied tussen Koningin
Julianastraat, Ceintuurbaan, Haardstedelaan, Gooilandweg, Eemlandweg,
Baanbergenweg, Botterstraat, Driftweg).

●

De rotonde Gooilandweg/Haardstedelaan wordt een volwaardige rotonde zodat
fietsers geheel rond kunnen fietsen.

●

De mogelijkheden voor de aanleg van een rotonde ter plaatse van de kruising
Ceintuurbaan – Engweg – Nieuwe Bussummerweg worden opnieuw onderzocht.

●

In regioverband blijft de gemeente bij het Rijk aandringen voor de aansluiting op
het spoorwegennet.

●

CDA Huizen wil dat de gemeente Huizen zich in regioverband hard maakt voor een
hoogwaardig openbaar vervoer verbinding Almere – Huizen/Blaricum – Utrecht.

●

CDA Huizen wil een onderzoek naar de mogelijkheid van een nachtverbinding
tussen Amsterdam – Huizen en Hilversum (vice versa). Zo kan onze jeugd uitgaan
in de grote steden en weer veilig thuis komen.

●

De verkeerslichten op de Karel Doormanlaan en Crailoseweg worden aangepast
zodat de files voor de verkeerslichten tot het verleden behoren en fietsers eerder
groen licht krijgen.

●

De fietspaden in Huizen krijgen een kwaliteitsimpuls en worden waar mogelijk
breder. Fietspaden vanuit Huizen naar de omliggende gemeenten (Naarden,
Bussum, Blaricum) worden snelfietspaden.

●

Het fietspad langs de Ceintuurbaan richting de Naarderstraat wordt op het
kruispunt met de Havenstraat/Koningin Julianastraat doorgetrokken.

●

De gemeente Huizen gaat in overleg met het GNR om de fietspaden breder te
maken.

●

Met de buurgemeente Gooise Meren wordt gewerkt aan een verbreding van het
fietspad tussen de Meentweg in Naarden en de tunnel onder de A1 richting
Naarden-Vesting.
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●

In de winkelcentra in Huizen worden op loopafstand voldoende
fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

●

CDA Huizen wil goede verlichting op alle fietspaden.

●

CDA Huizen wil een veilige fiets- en voetgangersoversteek bij Restaurant De Goede
Gooier aan de Crailoseweg.

Cultuur en evenementen
●

Het Huizer Museum is toe aan een nieuwe fase in haar bestaan. Afhankelijk van de
uitkomst van de nu lopende scenario onderzoeken is het CDA Huizen bereid extra
te investeren in de jaarlijkse exploitatiekosten. Bij een nieuw onderkomen van het
Huizer Museum zal er naar worden gestreefd om de ruimte(n) multifunctioneel in
te zetten voor andere partijen in de culturele sector.

●

Onderzoek naar en publicatie over de Huizer historie wordt (blijvend) gestimuleerd.

●

Het bezoek van jongeren tot 12 jaar aan het Huizer Museum en andere culturele
evenementen wordt gratis.

●

Om het lezen van jongeren te stimuleren zal het lidmaatschap van de bibliotheek
tot 18 jaar gratis worden.

●

De gemeente moet de regie oppakken bij de invulling van het BNI-terrein en blijft
met de eigenaren in gesprek om hieraan een recreatieve en culturele invulling te
geven waarvan de uitstraling past bij het industrieterrein. De verbinding tussen de
haven en het oude dorp moet hierbij leidend zijn.
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V

VEILIGHEID, SAMENWERKING EN FINANCIEN

De inkomsten en uitgaven van de gemeente Huizen bedragen jaarlijks ongeveer € 108
miljoen. De inkomsten van de gemeente komen voor ca. 70 procent van het Rijk en
voor 30 procent uit andere inkomsten, zoals OZB (5%), huren en pachten (3%),
belastingen en leges (12%) en overige inkomsten (waaronder rente en onttrekking
reserves – 10%). De mogelijkheden voor de gemeente Huizen om structureel extra
uitgaven te doen zijn daarmee beperkt. Incidentele extra uitgaven uit de reserves van
de gemeente behoren wel tot de mogelijkheden, maar zijn uiteraard van directe
invloed op de omvang van de gemeentelijke reserves.
Om te voorkomen dat de gemeente Huizen onder het preventieve toezicht van de
provincie komt te vallen, is een structureel sluitende meerjarenbegroting uitgangspunt
van het financiële beleid. De belastingen van de gemeente nemen jaarlijks toe met
maximaal het inflatiepercentage.
Voor specifieke diensten die de gemeente levert voor individuele burgers / bedrijven
wordt een kostendekkend tarief berekend. Op initiatief van CDA Huizen wordt, om
begraven een voor iedereen betaalbare voorziening te laten zijn, het grafrecht jaarlijks
met maximaal het inflatiepercentage verhoogd; dit ondanks het feit dat er geen sprake
is van een kostendekkende begraafexploitatie. De openeinde financiering van het
sociaal domein is niet langer houdbaar gelet op de omvang van deze portefeuille in de
begroting.
Veel taken van de gemeentelijke organisatie zijn belegd bij de Regio Gooi en
Vechtstreek. Dit heeft zijn voordelen, maar brengt ook nadelen met zich mee, zoals het
bekende democratische tekort en een steeds groter wordende regionale organisatie
die meer kennis en macht naar zich toetrekt.

Wat wil CDA Huizen concreet
●

De gemeente Huizen gaat in overleg met de gemeente Gooise Meren om te komen tot
een meer logische gemeentegrens tussen beide gemeenten.

●

Samenwerking in de regio dient altijd tot aanwijsbare meerwaarde te leiden;
samenwerking tussen enkele gemeenten in onze regio behoort daarbij ook tot de
mogelijkheden.

Financiën
●

De OZB wordt jaarlijks maximaal met het inflatiepercentage verhoogd.

●

CDA Huizen is tegen de herinvoering van de hondenbelasting.

●

Begraafrechten worden jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd, ondanks het feit
dat er geen sprake is van een kostendekkende exploitatie.

13

Lokaal betrokken – verkiezingsprogramma 2022-2026

Veiligheid
●

CDA Huizen wil dat de gemeente Huizen er een extra wijkagent bij krijgt.

●

CDA Huizen zet in op het terugdringen van overlast tijdens de
jaarwisseling. Dit wordt vorm gegeven middels voorlichting op
scholen en extra inzet van handhavingscapaciteit.

●

Uitbreiding vuurwerkvrije zones bij alle winkelcentra, zorgcentra en
rondom de Kinderboerderij.

●

CDA Huizen wil dat de gemeente een centraal vuurwerkfeest
organiseert langs de kust (bijvoorbeeld bij Nautisch Kwartier of
Zomerkade).

●

Tot en met 2022 is het BOA-team incidenteel uitgebreid met 2 fte.
CDA Huizen wil voortzetting van deze uitbreiding ook ná 2022.

●

Er komt camerabewaking op plaatsen waar veel fietsen gestald
worden, zoals zwembad Sijsjesberg, het busstation, het
centrumgebied in het oude dorp en het winkelcentrum Oostermeent.

●

CDA Huizen maakt zich sterk voor het behoud en een volwaardige inzet van de
vrijwillige brandweer.

Samenwerking
●

CDA Huizen hecht aan het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Huizen en
zet zich in voor verdere samenwerking met de gemeenten Blaricum en Laren. Goede
voorbeelden zijn samenwerking met deze gemeenten in het sociaal domein en op
belastinggebied.
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