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Huizen is een investering waard 
 
De Bijbel is voor de ChristenUnie het fundament waar zij haar standpunten uit afleidt. De ChristenUnie ziet 
dat de Bijbel leven vanuit relaties schetst waar vanuit de samenleving goed kan functioneren. Het centrale 
gebod ‘God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf’ is voor ons het uitgangspunt om het goede te 
zoeken voor de gemeenschap en de mensen om ons heen. Dat gebod laat zien dat ieder mens waardevol 
is. Dat maakt dat de ChristenUnie wil investeren in en voor mensen. 
 
De ChristenUnie heeft oog voor mensen; hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en 
niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich 
voor elkaar verantwoordelijk weten en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om onmenselijke 
situaties van armoede en eenzaamheid tegen te gaan en om zulke situaties te voorkomen. De ChristenUnie 
wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen. 
 
Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn 
als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die 
gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, buurten, 
bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. 
Daarin wil de ChristenUnie investeren. 
 

Investeren in… 
 
ChristenUnie Huizen wil investeren in de mens, het milieu en de economie. Dat heeft te maken met het 
rentmeesterschap dat de mens voor de wereld heeft gekregen vanuit het Woord van God. De ChristenUnie 
baseert haar handelen op de Bijbel. Vanuit dat fundament willen we in de samenleving staan: dienstbaar en 
duurzaam. 
 
ChristenUnie Huizen wil investeren in de mens 
Vanuit het Woord van God worden wij opgeroepen om onze naaste lief te hebben. Allereerst impliceert 
naastenliefde dat de zwakkeren van de samenleving beschermd dienen te worden en mogelijkheden 
aangereikt krijgen om hun positie te versterken. Vooral in moeilijke tijden is het belangrijk dat mensen die het 
zwaarst getroffen worden niet alleen komen te staan, maar dat hun positie juist versterkt wordt. Daarom kiest 
de ChristenUnie er voor niet te bezuinigen op zaken als de WMO en de aanvullende voorzieningen voor 
minima, maar hier ruimhartig mee om te gaan.  
 
ChristenUnie Huizen wil investeren in het milieu 
Het rentmeesterschap roept op tot zorgvuldige omgang met de wereld. Dat betekent dus ook dat er 
geïnvesteerd moet worden in duurzame maatregelen op het gebied van klimaat, bouwen en vervoer. De 
gemeente dient hierin het voorop te gaan! 
 
ChristenUnie Huizen wil investeren in de economie 
De ChristenUnie ziet rentmeesterschap als een breed begrip. Dat omvat goed financieel beheer, maar vooral 
ook verantwoord besteden. De in Huizen aanwezige middelen worden ingezet om eventuele bezuinigingen 
op te vangen. 
 
Samen kunnen we ver komen, maar mensen kunnen niet alle problemen oplossen. Als christenen zijn wij er 
van bewust dat de zegen van God essentieel is bij het voeren van politiek, en voor Huizen. We zien uit naar 
de komende vier jaar waarin ons dorp verder kan bloeien. We hopen op uw steun! 
 
 
Bestuur  Arie Vreugdenhil, Pieter Westland, Nils Nissen, Adrie Groenedaal 
 
Kandidaten  Wessel Doorn, Marleen Mauritz – van Beem, Ingefleur Spreij, Johan Kardol, Jaap Jan 

Westland, Igge Roman, Marianne Verhage – van Kooten, Olaf van Dijk, Gert van de Ridder 
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Speerpunten 
 
Armoedebeleid 
Voedselbanken moeten op termijn overbodig zijn. 
 
Eenzaamheid 
Er moet meer aandacht komen voor preventie, het signaleren en het doorbreken van eenzaamheid.  
 
Integratie 
Integreren is ontmoeten, daarom pleit de ChristenUnie voor het stimuleren en ondersteunen van projecten 
die gelegenheid geven tot ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen. 
 
Duurzaamheid 
De ChristenUnie vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om duurzaamheid.  
 
Bereikbaarheid en Vervoer 
Openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor ouderen. De ChristenUnie is voorstander van een verbetering 
van de bereikbaarheid van Huizen met openbaar vervoer.  
 
Onderwijs 
De ChristenUnie wil dat scholen de mogelijkheid hebben een Brede School in te richten die aansluit bij hun 
onderwijsvisie; een zogenaamde Brede School op maat. 
 
Hangjongeren 
De overlast van hangjongeren dient tegen te worden gegaan door het starten en ondersteunen van 
projecten die jongeren van de straat houden.  
 
Werkgelegenheid 
Er moet aandacht worden besteed aan de aanpak van jeugdwerkloosheid en de invulling van het 
Lucentterrein dient bij te dragen aan de werkgelegenheid van Huizen.  
 
Financiën en Investeren 
De ChristenUnie vindt dat de aanwezige middelen (reserves of overschotten) in Huizen moeten worden 
aangewend, ook met het oog op eventuele herindeling van gemeenten. 
 
Veiligheid 
De ChristenUnie zet in op het vermeerderen van het aantal patrouillewagens in Gooi- en Vechtstreek en 
stuurt er op aan dat er meer politie ingezet kan worden met name in het weekend en na schooltijd. 
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1. Zorg en welzijn 
 
 
1.1 Armoedebeleid 
De ChristenUnie pleit er voor dat het huidige armoedebeleid wordt voortgezet. Het beleid moet echter ook 
opnieuw onder de loep worden genomen om het nog verder te verbeteren waar dat nodig is. Zo zouden 
voedselbanken op termijn overbodig moeten zijn. De volgende zaken zijn daarbij van belang: 

� Huidige procedures moeten verbeterd worden zodat mensen die acuut in financiële problemen 
komen direct geholpen kunnen worden.  

� Informatie over aanvullende voorzieningen voor minima dient beter onder de aandacht gebracht te 
worden van mensen die daarvoor in aanmerking komen. Als onderdeel daarvan moet een cursus 
budgetbeheer aangeboden worden ter preventie van (nieuwe) schulden. 

� Maatschappelijke instellingen worden door de gemeente meer betrokken bij de zorg om en voor 
mensen. 

 
 
1.2 Zondagsrust 
Zondagsrust is een gave, geen beperking. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een 
hectische samenleving. Om te voorkomen dat mensen noodgedwongen moeten werken om hun 
concurrerende positie te behouden, geniet de zondagsopenstelling van winkels niet de voorkeur. De 
ChristenUnie zet zich in om de zondagsrust te beschermen zodat een dag in de week vrij gehouden wordt 
om mensen de gelegenheid te geven tot rust te komen en aandacht te besteden aan het gezin en kerk.  
 
 
1.3 Eenzaamheid 
De ChristenUnie wil dat er meer aandacht komt voor preventie, het signaleren en het doorbreken van 
eenzaamheid. Er dient speciaal aandacht te worden geschonken aan oudereneenzaamheid en 
eenzaamheid onder immigrantenouderen. De ChristenUnie steunt projecten die eenzaamheid aanpakken. 
 
 
1.4 Integratie 
Integreren is ontmoeten, daarom pleit de ChristenUnie voor het stimuleren en ondersteunen van projecten 
die gelegenheid geven tot ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat kunnen sportactiviteiten 
zijn, maar ook ontmoetingspunten met een brede doelgroep. Het tot stand brengen van ontmoetingen sluit 
aan op punt 1.3 eenzaamheid. 
De ChristenUnie vindt daarnaast dat integratieprogramma’s alleen succesvol kunnen zijn wanneer deze op 
maat worden aangeboden. Integratie vindt per levensfase op een andere wijze plaats. Daarom moet er 
onderscheid worden gemaakt tussen programma’s voor jongeren, volwassenen en ouderen. 
 
 
1.5 Vrijwilligerswerk 
De ChristenUnie wil dat vrijwilligerswerk meer gestimuleerd en ondersteund wordt door de gemeente. In het 
kader van punten 1.3 eenzaamheid en 1.4 integratie moet vrijwilligerswerk met name op die gebieden 
worden aangemoedigd. De gemeente zoekt op deze terreinen samenwerking met maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke instellingen. 
 
 
1.6 Wet Maatschappelijk Ondersteuning 
De ChristenUnie wil de ondersteuning vanuit de WMO minimaal op gelijk niveau houden, waar mogelijk 
uitbreiden. We willen niet dat de minst bedeelden en kwetsbaren in de samenleving te lijden hebben van 
marktwerking of bezuinigingen.  
 
Wanneer zorg nodig is, moet er voldoende keuzemogelijkheid zijn, ook om te kiezen op basis van 
levensbeschouwing. Zorgvragers moeten goed worden begeleid in hun zoektocht naar passende zorg. 
 
Bijzondere aandacht moet er zijn voor mantelzorgers, zodat zij goed kunnen functioneren.
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2. Milieu, Ruimtelijke ordening en Wonen 
 
 
2.1 Duurzaamheid 
De ChristenUnie vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om duurzaamheid. We 
noemen de volgende aandachtspunten: 

- De ChristenUnie vindt dat het gemeentelijke budget voor subsidies voor klimaatvriendelijke 
maatregelen verhoogd moet worden. 

- De gemeente vermindert het verbruik van energie in de eigen organisatie met 20% t.o.v. het jaar 
1990 in 2014.  

- Nieuw te bouwen gebouwen moeten klimaatneutraal zijn. 
- De ChristenUnie vindt dat wanneer de gemeente als opdrachtgever betrokken is bij bouwprojecten 

(zowel woningbouw als bedrijventerreinen), het Duurzaam Bouwen als voorwaarde in contracten 
dient te worden opgenomen. Bij nieuwbouw moeten de mogelijkheden van meervoudig 
ruimtegebruik benut worden. 

 
De ChristenUnie wil dat er zo min mogelijk bomen worden gekapt. Wanneer dit noodzakelijk is, moet 
herplantplicht het uitgangspunt zijn. Voor gemeentelijke activiteiten moet dit de norm zijn. 
 
 
2.2 Hondenheffing 
De ChristenUnie vindt dat de hondenbelasting moet worden ingevoerd. De tarieven moeten dekkend zijn om 
de voorzieningen die voor het hondenbezit zijn getroffen, te realiseren. 
 
 
2.3 Bereikbaarheid en Vervoer 
De ChristenUnie wenst het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor ouderen. Dit vult punt 1.3 
eenzaamheid aan omdat het ouderen de mogelijkheid geeft hun wereld te vergroten. 
 
De ChristenUnie is voorstander van een verbetering van de bereikbaarheid van Huizen met openbaar 
vervoer. De gemeente Huizen dient meer dan voorheen een voortrekkersrol te gaan spelen bij het realiseren 
van een light-rail verbinding naar Hilversum en Almere. De gemeente zet zich blijvend in voor goede 
regionale buslijnen met een snelle verbinding en frequentie met de omliggende steden Amsterdam, Almere 
en Utrecht. 
 
 
2.4 Infrastructuur 
Het onderhoud van de infrastructuur (wegen, fiets- en voetpaden) dient op een hoger niveau te worden 
gebracht, vindt de ChristenUnie. Er moeten meer (overdekte) fietsenstallingen komen, met name bij 
bushaltes. Vernielde fietsenstallingen moeten sneller gerepareerd worden dan nu het geval is. 
 
 
2.5 Ontwikkeling Oude Dorp 
De ChristenUnie pleit voor het behoud van beeldbepalende gebouwen in het Oude Dorp. Daarnaast dient de 
gemeente een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van het Oude Dorp, in het bijzonder bij de 
Keucheniusstraat 
 
In het kader van punt 2.3 duurzaam bouwen vindt de ChristenUnie dat de invulling van het Lucentterrein, de 
Oude Haven en de Keucheniusstraat dient te voldoen aan duurzaamheidseisen.  
 
 
2.6 Huisvesting 
Volgens de ChristenUnie dienen er meer betaalbare woningen beschikbaar te komen voor jongeren, starters 
en senioren. De ChristenUnie is voorstander van het bouwen van kangoeroewoningen. Dit met het oog op 
het verlenen van mantelzorg en oudereneenzaamheid. 
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3. Onderwijs, jeugd en gezin 
 
 
3.1 Onderwijs 
De ChristenUnie wil dat scholen de mogelijkheid hebben een Brede School in te richten die aansluit bij hun 
onderwijsvisie; een zogenaamde Brede School op maat. 
 
Scholen moeten actief worden ondersteund om goed onderwijs te kunnen leveren. Spijbelen en schooluitval 
moeten aangepakt. 
 
De ChristenUnie zou graag zien dat Huizen weer een beroepsopleiding binnen haar grenzen krijgt. 
 
 
3.2 Jeugd en Gezin 
De ChristenUnie beschouwt het gezin als hoeksteen van de samenleving. Het gezin moet een veilige 
omgeving bieden voor ouders en kinderen. Daarbij kan hulp nodig zijn. Het centrum voor Jeugd en Gezin dat 
in Huizen wordt gevestigd kan deze hulp bieden. De ChristenUnie wil dat het centrum zich onder meer richt 
op preventie, vooral waar het gaat om echtscheiding en huiselijk geweld. 

 

De gemeente heeft de regiefunctie en vervult dus een belangrijke sleutelrol. Daarom moet Jeugd en Gezin 

onderdeel van een wethoudersportefeuille zijn. 
 
 
3.3 Hangjongeren 
De overlast van hangjongeren, vindt de ChristenUnie, dient tegen te worden gegaan door het starten en 
ondersteunen van projecten die jongeren van de straat houden. Sport projecten, het verlagen van de 
drempels voor bijbaantjes, maatschappelijke stages en het stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren 
zijn voorbeelden van zulke projecten.  



 
  Huizen 

Verkiezingsprogramma 2010-2014  8 

4. Werk, Economie en Financiën 
 
 
4.1 Werkgelegenheid 
Het bevorderen van werkgelegenheid is belangrijk in de ogen van de ChristenUnie om te voorkomen dat 
Huizen een slaapdorp wordt. Er moet aandacht worden besteed aan de aanpak van jeugdwerkloosheid en 
de invulling van het Lucentterrein dient bij te dragen aan de werkgelegenheid van Huizen. De ChristenUnie 
streeft bovendien naar een betere woon-werk balans door het stimuleren van hoogwaardige bedrijvigheid. 
Meer ‘young professionals’ moeten aangetrokken worden, onder andere door het onder punt 2.5 genoemde 
verbeteren van de bereikbaarheid van Huizen met het openbaar vervoer. 
 
De gemeente moet zoeken naar mogelijkheden om niet-actieven aan werk te helpen. 
 
 
4.2 Lucentterrein, Oude Haven en Keucheniusstraat 
Zoals punt 4.2 benoemt, dient de invulling van het Lucentterrein volgens de ChristenUnie bij te dragen aan 
de werkgelegenheid van Huizen. De ontwikkeling van de Oude Haven moet toerisme stimuleren en in dat 
kader vindt de ChristenUnie dat er een goede en aantrekkelijke verbinding moet komen tussen de haven en 
het centrum. 
 
 
4.3 Toerisme 
Toerisme kan een belangrijke economische component worden. De ChristenUnie steunt toerisme dat past bij 
het karakter van Huizen. 
 
 
4.4 Financiën en Investeren 
De ChristenUnie vindt dat de aanwezige middelen (reserves of overschotten) in Huizen moeten worden 
aangewend, ook met het oog op eventuele herindeling van gemeenten. Dit kan in de vorm van 
investeringen, lastenverlagingen of om de gevolgen van Rijksbezuinigingen op te vangen. 
 
We hanteren hierin de volgende kaders: 

- de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 

- niet per definitie bezuinigen maar vooral doordacht besteden, ook ten aanzien van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering 
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5. Veiligheid 
 
 
5.1 Hulpdiensten 
De ChristenUnie zet in op het vermeerderen van het aantal patrouillewagens in Gooi- en Vechtstreek. 
Brandweer, politie en ambulance dienen daarnaast zo verdeeld te worden zodat zij ruimschoots aan de 
bereikbaarheidsnorm voldoen wanneer er een ongeval plaats vindt. Ook moet er rekening gehouden worden 
met de doorgang voor hulpdiensten in geval van wegwerkzaamheden en met betrekking tot aanleggen van 
drempels. 
 
 
5.2 Politie 
In het kader van punt 3.3 hangjongeren en de bestrijding van toegenomen criminaliteit stuurt de 
ChristenUnie er op aan dat er meer politie ingezet kan worden met name in het weekend en na 
schooltijd. Cameratoezicht kan dit ondersteunen. 
  
 
5.3 In de wijk 
De ChristenUnie wil dat de gemeente naast de buurtvaders in de Kostmand in alle wijken 
buurtadviseurs/coaches aanstelt. Deze hebben een signaalfunctie in de wijk en kunnen kansen en 
problemen met de wijkagent/gemeente  bespreken.  
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Contactgegevens ChristenUnie Huizen 
 
 
Voorzitter a.i. 
Arie Vreugdenhil 
Meentweg 71 
1406 KE Bussum 
Telefoon: 035-6915062 
advreugdenhil@zonnet.nl 
 
Secretaris 
Pieter Westland 
Groen van Prinstererlaan 36 
1272 GC Huizen 
Telefoon: 035-5258683 
pwwestland@wanadoo.nl) 
 
Kandidaten: 
1. Wessel Doorn 
2. Marleen Mauritz – van Beem 
3. Ingefleur Spreij 
4. Johan Kardol 
5. Jaap Jan Westland 
6. Igge roman 
7. Marianne Verhage – van Kooten 
8. Olaf van Dijk 
9. Gert van de Ridder 
10. Pieter Westland. 
 
Website: www.huizen.christenunie.nl 
 
Voor meer informatie over het programma kunt u zich wenden tot Wessel Doorn, tel. 06-20130947 of via 
doorn@huizen.christenunie.nl 
 


