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ChristenUnie, partij van de samenleving 
 

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de 
school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en 

onze manier van samenleven. 
 

De kracht van de samenleving 
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van 

gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en 

in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van 
regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. 

Wij willen bouwen op het inzicht en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al 
die andere professionals. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor 

hun medemensen. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van de 

samenleving. De ChristenUnie maakt ruimte voor de samenleving. Samen willen wij het verschil maken. 
 

Geef geloof een stem 
De ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de stad 
waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door 
de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over 

het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. De Bijbel heeft een 
bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van 

ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie 
handen en voeten te geven, want van samen delen word je rijk. 

 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de 
liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Huizen. 

Doe met ons mee. Geef geloof een stem! 
 

 

Bestuur  Nils Nissen, Adrie Groenedaal 
 
Kandidaten   

1. Wessel Doorn  

2. Marleen Mauritz-van Beem 
3. Tom Herlaar 

4. Monique Rebel-Zevering 

5. Victor Rosier 
6. Jaap Jan Westland 

7. Chris van den Heuvel 
8. Alwin ten Have 

9. Esther van Kralingen-Wiesenekker 

10. Harm Rebel 
11. Angelique Brons-Bakker 

12. David Bogaerds 
13. Olaf van Dijk 

14. Paulien Bor-in ‘t Veld 
15. Floris van 't Veer  

16. Linda Westland  

17. Marijke Terlouw 
18. Gerard Barmentlo  

19. Wilbert den Butter 
20. Nils Nissen 

21. Marjan Schraverus-Leerling, 

22. Marianne Verhage-van Kooten 
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Wat de ChristenUnie wil bereiken: 
 
 

A. Samenleven 1. Een zelfstandig Huizen 

2. Voortzetten en intensiveren samenwerking BEL-gemeenten 
3. Wijken en buurten ondersteunen met eigen budgetten 

4. Meer algemene regels dan gedetailleerde vergunningen 

5. In ambtenarenapparaat ruimte voor gewetensbezwaren 
 

B. Veiligheid 1. Uitbreiding van de wijkagent en het wijkgericht werken 

2. Sociale samenhang tussen mensen en groepen versterken 
3. Stevige vinger aan de pols bij beleid in veiligheidsregio's 

4. Toegankelijke manier van aangifte diefstal, inbraak, geweld 
5. Cameratoezicht op parkeerplaatsen en parkeergarages 

 

C. Financiën 1. Lange-termijnvisie voor het afbouwen van de reserves 
2. Beschikbare reserves waar mogelijk investeren 

3. Investeringen uit reserves mogen niet leiden tot lastenstijging 
4. Bezuinigingen ontzien kwetsbare groepen en individuen 

5. Onderzoek naar alternatieven kosten huisvesting bibliotheek 

 

D. Samen zorgen 1. Breed aanbod van zorgaanbieders 

2. Speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers 
3. Onderzoek voor een polikliniek in Huizen 

4. Preventie in de zorg voorop 

5. Voorlichtingspakket  Alcohol, Roken en Drugs voor scholen 
 

E. Werk en 

    inkomen 

1. Probleemsituaties zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat aanpakken 

om escalatie te voorkomen. 
2. Armoedepact: ‘Eén plan, één coach en één budget’ 

3. Geen lange wachttijden voor schuldhulpverlening 
4. Initiatieven financieel ondersteunen via co-financiering 

5. Extra aandacht voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering 
ontvangen voor ontwikkeling van kinderen 

 

F. Onderwijs en 
    jeugd 

1. Scholen meer verantwoordelijkheid in het bepalen beleid 
2. De schoolgebouwen in een goede staat van onderhoud aan de  

           schoolbesturen overdragen 

3. Vergoeding leerlingenvervoer speciaal onderwijs handhaven 
4. Integrale gezinsaanpak bij jeugdproblemen 

5. Goed, divers aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
6. Integraal plan schoolparkeren 
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G. Cultuur, sport 

    en recreatie 

1. Voorlichting benutting sport- en cultuurdeelname minima (jeugdsportfonds en    

            participatiefonds) 

2. Locaties behouden voor kleinschalige verenigingen 
3. In regioverband recreatieve structuren benutten 

4. Inzet medewerkers gemeente bij sportvoorzieningen op zondag tot   
            een minimum beperken 

5. Op een creatieve en ruime manier mee omgaan met de ‘automatische’ 1%  

            norm van de bouwsom voor kunst  
 

H. Economie 1. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
2. Nieuwe bedrijfshuisvesting ook voor kleinschalige bedrijven 

3. Verblijfsrecreatie stimuleren in samenwerking met ondernemers 

4. Evenwicht grote en kleine winkelcentra 
5. Winkels blijven op zondag gesloten 

 

I. Goed wonen 1. Ouderen en jongerenhuisvesting combineren 
2. Goede wijken, sociale woningen en sociale koop 

3. Burgers inspraak bij beleidsvorming 
4. Verduurzaming bestaande woningen 

5. Woningen in leegstaande gebouwen, boven winkels 
 

J. Mobiliteit 1. HOV-plannen drastisch aanpassen, geen vrijliggende busbaan 

2. Goed fijnmazig busnetwerk 
3. Inzetten op railverbinding 

4. Combinaties doelgroepvervoer zoeken 

5. Parkeren in Huizen blijft gratis 
 

K. Milieu 1. Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
2. Groene tuinen tegen wateroverlast en hittestress 

3. Meer oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen 

4. Passende subsidieregelingen energie en milieu 
5. We gaan voor een nieuw Milleniumfonds en ‘FairTrade’ gemeente 
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Betrouwbare Overheid 
 
 

A. Samenleven 

 
De gemeente is de meest nabije overheid voor de inwoners van Huizen. De mensen mogen van de overheid 

veel verwachten op het gebied van veiligheid, onderwijs, maatschappelijke zorg, wonen, werken, mobiliteit 
etcetera. Gemeente zijn we samen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk en willen vaak ook zelf verantwoorde-

lijkheid nemen. Vanuit de gaven die mensen van God hebben gekregen, kunnen zij hun verantwoordelijkheid 

nemen. Daarmee verschuift de rol van de overheid: het gaat om faciliteren, dienen. 
 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 
 

1. De ChristenUnie is voor een zelfstandig Huizen. Een fusie met andere gemeenten zal voor 

alsnog leiden tot hogere lasten en een mindere kwaliteit dienstverlening voor de Huizer inwoners. 
2. We zijn voor het voortzetten en intensiveren van de samenwerking met de BEL-gemeenten. 

3. De ChristenUnie wil wijken en buurten ondersteunen met eigen budgetten. 
4. Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Om regeldruk te verminderen, wor-

den vergunningstelsels waar mogelijk omgezet in algemene regels. Wie een loopje neemt met de re-

gels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle. 
5. De ChristenUnie vindt dat er ook in het ambtenarenapparaat ruimte moet zijn voor gewetensbezwa-

ren. 
 

Andere aandachtspunten: 
 

 De digitale producten van de gemeente moeten allereerst ten dienste staan van de burger, we stre-

ven naar een win-win voor de gemeentelijke organisatie. 

 We staan open voor een goede gewestelijke samenwerking. 

 Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herken-

baarheid. 
  

B. Veiligheid 

 
De overheid, de gemeente is de eerstverantwoordelijke voor de veiligheid van de Huizer inwoners. De aan-

sturing van politie en brandweer diensten is geregionaliseerd. De gemeente heeft de instrumenten om vei-
ligheid te organiseren en af te dwingen, maar moet daar zorgvuldig mee omgaan. Mensen kunnen ook zelf 

veel aan veiligheid in hun omgeving doen. Daarom moet de gemeente zorgen voor goede contacten tussen 

de inwoners, wijkagenten en boa's. Tenslotte is er de sociale veiligheid. Waar het gaat om verslavingen of 
uitbuiting van mensen moet de overheid zich actief opstellen. Door voorlichting en door aanpak van mis-

standen. 
 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 

 

1. De ChristenUnie zet zich in voor uitbreiding van de wijkagent, ook in het licht van het wijkgericht 

werken. 
2. Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe faciliteren 

wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven (buurtpreventieteams) en geven wij de sa-

menleving een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk. 
3. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsre-

gio's is verplaatst. Dus: tijdige inbreng voor de besluiten die voor de regionale brandweer worden 
genomen met het oog op goede en betaalbare brandweerzorg. En blijvende aandacht voor de rol 

van vrijwilligers. 
4. Een toegankelijke manier van aangifte van diefstal, inbraak en geweld. De burgemeester stimuleert 

lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling door politie. 

5. De ChristenUnie is voor cameratoezicht op parkeerplaatsen, carpoolplaatsen en in openbare par-
keergarages 
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Andere aandachtspunten: 

 

 De kosten van vandalisme en winkeldiefstal worden verhaald op daders. De gemeente publiceert 

regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door 

middel van een ‘vandalismemeter’. 

 We stimuleren werkloze jongeren om BOA te worden. 

 Geen vestiging van een gokhal of casino in Huizen, de mogelijkheid tot gokken zo veel mogelijk be-
perken. Preventie van gokverslaving blijft belangrijk. 

 Wij willen de vestiging van nieuwe bordelen voorkomen, er komen regionale uitstapprogramma’s 

voor prostituees. 

 De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijke boetes niet 

wordt geschuwd. 
 Wij betrekken inwoners bij veiligheid en zetten in op burgernet en sms alert. 

 De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en werkt aan 

preventie. 

 Sluitingstijden van horeca is lokaal maatwerk. Als er maar een totaalpakket is met horeca, politie, 

hulpverlening en omwonenden. 

 

C. Financiën 

 

De ChristenUnie wil het gemeentelijk huishoudboekje op orde hebben en houden. Daarbij willen we dat de 
inwoners van Huizen goede voorzieningen houden tegen lage lasten. 

De gemeente heeft een goede financiële positie. In het licht van ontwikkelingen als regionale herindelingen 

en de wijze waarop de gemeente haar reserves mag benutten zal Huizen zich moeten beraden op de 
toekomst. 

De verwachte decentralisatie van taken, gekoppeld aan een lager beschikbaar budget, mag niet ten koste 
gaan van kwetsbare groepen en individuen. 

 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 
 

1. Er komt een langetermijnvisie voor het afbouwen van de reserves 
2. De beschikbare reserves moeten waar mogelijk worden geïnvesteerd 

3. Investeringen uit de reserves mogen niet leiden tot lastenstijging 
4. Bezuinigingen ontzien kwetsbare groepen en individuen 

5. Onderzoek naar goedkopere huisvesting van de bibliotheek 

 
 

De ChristenUnie wilde een revolverend fonds instellen ten behoeve van duurzame investeringen door inwo-
ners, dit plan haalde helaas niet de meerderheid.  
 
De ChristenUnie pleit al jaren voor het inzetten van reserves voor Huizer samenleving. De laatste jaren is 
fors geïnvesteerd in sport en infrastructuur.  Wat ons betreft wordt er nu geïnvesteerd in mensen, in het 
faciliteren van vrijwilligersorganisaties, in WMO.  
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Gezonde Samenleving 
 
 

D. Samen zorgen 

 
De decentralisaties op het gebied van werk, zorg en inkomen naar de gemeenten zien we als een kans om 

belangrijke aspecten van leven en samenleven dicht bij de mensen te brengen. Mensen moeten in staat 
worden gesteld hun eigen zorg te regelen: via de gemeente, maar ook via maatschappelijke instellingen. 

Mensen moeten die zorg kunnen kiezen die bij hen past, de gemeente zorgt daarom voor een voldoende 

gevarieerd aanbod. In alle aspecten van zorg staat 'Preventie' voorop. Dat is niet alleen goedkoper, het 
voorkomt ook veel menselijk leed. Omdat preventie zo belangrijk is wil de ChristenUnie zoveel mogelijk 

professionals op de loketten inzetten. 
 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 

 

1. De gemeente zorgt voor een breed aanbod van zorgaanbieders, zodat zorgvragers kunnen kiezen 

voor zorg die bij hen aansluit. 
2. Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers. 

3. Er komt een onderzoek voor een polikliniek in Huizen 

4. Preventie in de zorg voorop: 
- concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risico-

groepen; 
- laagdrempelige, eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg; 

- effectief gebruik van de oren en ogen, kennis en kunde van professionals voor het signale-

ren van ondersteuningsbehoeften; 
- professionele gezinscoaches bij de Centra voor Jeugd en Gezin; 

- preventiecursussen ter voorkoming van echtscheiding. 
5. Middelbare scholen krijgen een voorlichtingspakket  Alcohol, Roken en Drugs aangeboden 

 

Andere aandachtspunten: 
 

 Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert de gemeente in training van ambtenaren, profes-

sionals en vrijwilligers. 
 De gemeente ontwikkelt nieuwe indicatoren voor sociale cohesie en buurtzorg e.d. 

 De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken. 

 De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken voor 

het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten. 

 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik en delen van (dure) hulpmiddelen. 

 De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van 'eigen kracht conferenties'. 

 Alcoholgebruik in sportkantines en andere gelegenheden wordt teruggedrongen. 

 Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken door supermarkten worden 

via convenanten aan banden gelegd. 
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E. Werk en inkomen 

 
Mensen moeten zoveel mogelijk zelf voorzien in hun levensonderhoud, Waar dat niet kan moet de overheid 

hulp bieden met arbeidsbemiddeling en loopbaanontwikkelingstrajecten. 
In Huizen kennen we verschillende trajecten voor participatie en werk: MEEDOEN en MEEWERKEN. Deze 

trajecten moeten blijven. Speciale aandacht moet er zijn en blijven voor de SW-bedrijven: de zwakke op de 

arbeidsmarkt moet wel een plek hebben. 
Voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening staan we een ruimhartig beleid voor. Maar ook hier geldt dat 

preventie en eigen verantwoordelijkheid voorop staan. 
 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 

 

1. Probleemsituaties moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt 

om escalatie te voorkomen. Uitgangspunt daarbij is ‘Eén plan, één coach en één budget’. Dit vereist 
een intensieve samenwerking met en tussen alle beleidsvelden en instanties waar de problemen 

spelen en/of bekend zijn (de zogenaamde ‘vindplaatsen’). 

2. Armoedepact van gemeente met alle vindplaatsen: woningcorporaties, voedselbank, hulpverlenings-
organisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, etc. 

3. Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. 
4. Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties moeten financieel onder-

steund worden via co-financiering. Veel nuttige initiatieven zoals SchuldHulpMaatjes zijn dan moge-
lijk. 

5. Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht 

nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat 
kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen. 

 
Andere aandachtspunten: 

 

 Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning te 

kunnen geven. 
 Beleid m.b.t. werk, inkomen en participatie dient uitgewerkt te worden naar wijkniveau. 

 Inschakelen van de ‘eigen kracht’ van betrokkene(n) en zijn/haar directe omgeving. 

 Convenant met woningcorporaties en energiebedrijven over het tijdig melden van betalingsachter-

standen. 

 Convenant tussen gemeente en voedselbank over omgang met gegevens van cliënten. 

 Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat 

iemand zonder startkwalificatie de school verlaat. 
 Inschakelen diaconieën via bijvoorbeeld een diaconaal platform om te kijken wat zij gezamenlijk 

kunnen bijdragen. 

 De gemeente maakt beleid voor bedrijf aan huis, o.a. in bestemmingsplannen. 

 De gemeente bevordert snelle internetverbinding (ook in de buitengebieden). Dat is vooral belang-

rijk voor telewerkers en bedrijfjes aan huis. 
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F. Onderwijs 

 
We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen 

van de opvoeding thuis. De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, 
bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen blijven en 

de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening. Er ligt 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- 

en hulpstructuur voor jongeren. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. 
 

Kennis die het Regionaal Bureau Leerlingzaken heeft over spijbelaars/voortijdige schoolverlaters moet 

worden gebruikt in het jeugdbeleid. Zo kan de gemeente gericht beleid ontwikkelen voor jongeren die dat 
echt nodig hebben. 

 
De huisvesting van het onderwijs dient van goede kwaliteit te zijn. Achterstallig onderhoud moet worden 

voorkomen. De voorzieningen voor een goed binnenklimaat dienen op orde te zijn. De beoogde overdracht 
van het gebouwenbeheer naar de onderwijsstichtingen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het 

onderwijs. De gebouwen zullen daarom in goede staat moeten worden overgedragen of met een toereikend 

budget om het gebouw in goede staat te krijgen. Nieuwbouw van scholen moet in een breder kader worden 
gezien: combinaties met maatschappelijke en zorginstellingen hebben de voorkeur. 

 
Wat wil de ChristenUnie bereiken: 

 

1. Stimuleer dat de scholen zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen in het bepalen en vormgeven 
van beleid. Minder bemoeienis vanuit de overheid en meer keuzevrijheden van scholen die wordt in-

gegeven door het werken vanuit professionaliteit. 
2. De schoolgebouwen worden in een goede/uitstekende staat van onderhoud aan de schoolbesturen 

overgedragen. Hiervoor wordt in 2014 een schouw op de onderhoudsstaat van de gebouwen uitge-

voerd. Deze schouw vormt de basis waarop gemeente en schoolbesturen afspraken maken over de 
definitieve overdracht. Als noodzakelijk onderhoud niet in 2014 kan worden uitgevoerd, dan krijgt 

het betreffende schoolbestuur aanvullende middelen mee. 
3. De huidige vergoeding voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen naar speciaal (basis) 

onderwijs wordt gehandhaafd. 

4. Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg 
voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel om ad-

vies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale gezinsaanpak. 
5. Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wij willen kinderen 

een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen. 

 

Andere aandachtspunten: 
 

 Scholen die een bovenmatige functionaliteit binnen het Passend Onderwijs realiseren moeten hier-

voor een aanvullend budget kunnen ontvangen. 
 Waar mogelijk wordt een pluriform onderwijsaanbod in de gemeente gestimuleerd. 

 Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in 

en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de 

school(gebouwen) in de wijk. 

 Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats, zodat kinderen 

optimaal gebruik maken van de mogelijkheden. 
 Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving. De ge-

meente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan 

veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen. 
 

De ChristenUnie heeft zich ingezet om de preventieve logopedie op de scholen te behouden. Helaas was er 
geen meerderheid voor in de gemeenteraad.  
 
De ChristenUnie heeft zich ingezet voor het behoud van de maatschappelijke stage op de middelbare scho-
len. We zullen ons blijven inzetten om deze stages in Huizen te behouden. 
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G. Cultuur, Sport en Recreatie 

 
Huizen kent een breed aanbod aan sportclubs en voorzieningen. De focus zal vooral liggen op het consolide-

ren van de breedtesport. Op recreatief en cultureel gebied is de gemeente vooral faciliterend en beperkt 
stimulerend. Nieuwe initiatieven verdienen een goede afweging om te worden gestimuleerd, het uitgangs-

punt is dat activiteiten zich op de lange duur zelf in stand kunnen houden. Voor financieel minder draag-

krachtigen moet een stimuleringsregeling komen om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten. 
De kleine verenigingen in Huizen hebben vaak moeite een redelijke en betaalbare accommodatie te vinden. 

Het is daarom belangrijk om terreinen met maatschappelijke doelstellingen en opstallen ook beschikbaar te 
houden voor deze verenigingen. 

 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 
 

1. In het doelgroepenbeleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan 
minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken 

(bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds). 

2. Locaties met een maatschappelijke bestemming moeten behouden blijven voor kleinschalige vereni-
gingen. 

3. In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve struc-
turen kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen. 

4. Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de gemeente op zondag 
tot een minimum beperkt. Hierin toont de gemeente zich een goede werkgever, die haar personeel 

zoveel mogelijk rust op zondag gunt. 

5. De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ 1% norm van de bouwsom om deze voor 
kunst te bestemmen. Door gedwongen karakter komt de kwaliteit onder druk te staan. Particuliere ini-

tiatieven hebben de voorkeur. 
 

Andere aandachspunten: 

 
 Huizer dialect vast laten leggen in een woordenboek 

 Huizer Museum blijft een belangrijke conservator van de Huizer cultuur 

 Historische Kring Huizen faciliteren 

 Kunstcafé Huizen faciliteren 

 

Cultuur 

Kunst bekijken, ervaren en beoefenen is een verrijking voor de mens. Betekenis geven aan het alledaagse, 

zingeving zoeken, uiting geven aan emoties en gevoelens. Creativiteit, muziek, dans en toneel bieden in-

spanning en ontspanning. Door het samen te doen en te bewonderen ontstaat verbinding en betekenis tus-
sen mensen onderling. Belangrijk dat kinderen kennismaken met al deze vormen. De creatieve en muzikale 

ontwikkeling is zinvol. Onderzoeken wijzen uit dat bijvoorbeeld muziek dezelfde positieve gezondheidseffec-
ten heeft als sport. Creativiteit is ook nodig voor het komen tot innovatieve uitvindingen en oplossingen voor 

de problemen van de toekomst. 

 
ChristenUnie heeft zich sterk gemaakt voor het muziekonderwijs: Muziekvereniging Prinses Irene heeft daar-
door de subsidie voor muzieklessen behouden. 
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Duurzaam Werken, Wonen en Leven 
 
 

H. Economie 

 
Ook in Huizen staan economie en werkgelegenheid onder druk. We doen ons best om werkgelegenheid en 

winkels te behouden. Daarom stimuleren we lokaal koopgedrag, om te beginnen bij de gemeente zelf. 
We faciliteren en stimuleren het MKB en de ondernemers met meer ruimte en minder regels. 

 

De winkels in Huizen zijn op zondag gesloten. Wat de ChristenUnie betreft blijft dat zo. We hechten waarde 
aan een collectieve rustdag. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen 

dag. Koopzondagen maken het voor kleine zelfstandigen extra moeilijk. De huidige situatie ten aanzien van 
horeca en tankstations blijft bestaan. De gemeentelijke overheid moet de inzet van eigen personeel op 

zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 

 
Recreatie en toerisme worden als economisch aspect steeds belangrijker. Daar horen een aantrekkelijk 

havengebied en Oude Dorp bij. De ChristenUnie wil een breed toeristisch publiek aanspreken met  een breed 
aanbod. Het initiatief ligt bij de ondernemers, die daarbij kunnen worden gefaciliteerd en gestimuleerd. 

 
ChristenUnie heeft een motie ingediend betreffende voorbereidingen Floriade Almere 2020, met als gevolg 
dat Huizen in gesprek is met Almere over de mogelijkheden op economisch en toeristisch vlak; ook komt de 
gewenste lightrailverbinding Almere-Utrecht met station in Huizen in beeld. 
 

I. Goed wonen  
 

De  bevolking in Huizen vergrijst. Dat kan ook worden betiteld als 'ontgroent'. Beide betekenen dat er een 

eenzijdige bevolkingsopbouw ontstaat. De (woon)behoefte van de bevolking verandert mee. Ondanks dat 
deze ontwikkeling niet valt te stoppen, moet Huizen ook om te wonen aantrekkelijk blijven voor jongeren en 

jonge gezinnen. En daarbij de woonvragen van de  ouderen niet over het hoofd zien. 
 

De (regionale) woonvisie zal actueel moeten blijven. Om ook een evenwichtig aanbod van (sociale) huur- en 
koopwoningen te behouden. Daarbij willen we alle belanghebbende partijen inzetten: gemeente, 

woningeigenaren, huurders, woningcoörporaties. 

 
J. Mobiliteit 

 
Verkeer en vervoer zijn wezenlijke aspecten in de samenleving. Voor woon-werkverkeer, voor dagelijkse 

activiteiten en ook als onderdeel van contact. In Huizen zijn de meest voorkomende vormen van vervoer te 

voet, fiets, auto en bus. Wat de ChristenUnie betreft komt daar een lightrail of tram bij. 
 

Openbaar Vervoer 
Een railverbinding in of langs Huizen is voor de ChristenUnie het uitgangspunt. Het huidige buslijnennet 

voldoet voor goed woon-werkverkeer. We willen een goed netwerk in de wijken houden, als onderdeel in de 

aanpak tegen eenzaamheid. Investeringen in lokaal/regionaal openbaar busvervoer moeten op die mix 
gericht zijn. De buslijnen moeten aansluiten op hoofdtakken, bijvoorbeeld 

de lijn Almere-Hilversum-Utrecht. Samen met de verschillende provincies 
moet Huizen hier aan werken. Verkeer en vervoer moeten ook duurzamer. 

Met spierkracht is het mooiste, daarnaast zetten we in op elektrisch 
vervoer. Deelauto's worden gestimuleerd. 

 
Parkeren 
Het parkeren in Huizen is gratis en dat moet zo blijven, het is een sterk 

punt voor onze winkelcentra. Om de druk op de openbare ruimte niet te 
vergroten is het uitgangspunt dat waar mogelijk op eigen terrein wordt 

geparkeerd, zowel bij particulieren als bedrijven. 

 
De ChristenUnie is tegen de voorgestelde  invoering van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zoals nu is 
besloten. De plannen gaan ten koste van veiligheid voor fietsers en voetgangers, waaronder veel scholieren 
en ouderen. De leefbaarheid komt onder druk te staan.  



     

   12 

 

K. Energie, Klimaat en Milieu 
 

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig 
op moeten zijn. Voor onszelf, voor onze buren dichtbij en ver weg 

en voor komende generaties. We stimuleren daarom initiatieven 

van particulieren en bedrijven voor duurzaamheid op het gebied 
van energie, milieu en afval. 

 
We willen naar een economie, waar afval weer als grondstof wordt 

gebruikt. We gaan daarom voor meer scheiding van afval aan de 

bron. Maar het kan ook anders: voorkom afval! Een mooie start 
zou zijn om in Huizen de plastic zak uit te bannen. 

 
We moeten zuinig zijn op ons groen, én we moeten er meer mee doen! Groen is belangrijk voor onze 

beleving en onze rust. Maar ook als  buffer voor water en hitte. 
We  willen mensen actief betrekken bij het groen. Dat kan door hen zelf  te betrekken bij het onderhoud, of 

door stadslandbouw te introduceren. De gemeenten kan plaatsen aanwijzen waar mogelijkheden zijn. Dat is 

goed voor de mensen, voor de sociale contacten en voor de leefomgeving. 
 

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan 
opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen 

te plaatsen. De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie 

op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen et cetera. 

 
We hebben het als inwoners van Huizen relatief goed. Van die verkregen welvaart mogen we ook uitdelen. 

De bestaande subsidieregeling in het kader van Huizen Milleniumgemeente voor het lokaal stimuleren van 
internationale projecten moet ook na 2015 blijven. En Huizen moet 'Fairtrade' gemeente worden. 

 

De ChristenUnie heeft initiatief genomen om een Repair Cafe in Huizen op te starten. Kapotte spullen zoveel 
mogelijk repareren in plaats van weggooien. Tevens bevordert het de contacten en behulpzaamheid in de 
wijk. 
 

Wat wil de ChristenUnie bereiken: 

 
1. De HOV-plannen worden drastisch aangepast, geen vrijliggende busbaan. 

2. Er blijft een goed fijnmazig busnetwerk beschikbaar 
3. Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenver-

voer, Wmo vervoer etc.). 

4. Parkeren in Huizen blijft gratis 
5. De winkels blijven op zondags gesloten. 

6. We stimuleren lokaal kopen 
7. Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen heeft prioriteit. 

8. We gaan voor groene tuinen tegen wateroverlast en hittestress 
9. We willen een revolverend duurzaamheidsfonds. 

10. Er komt een vervolg op het Milleniumfonds 

11. Huizen wordt 'FairTrade' gemeente 
12. Ouderen- en jongerenhuisvesting combineren, om zo uitwisseling tussen de generaties te bevorderen. 

13. Goede samenwerking met woningcorporaties op het gebied van goede sociale huurwoningen, leef-
baarheid in wijken en sociale koop. 

14. Leegstaande kantoorgebouwen transformeren naar woningen. 

 
Andere aandachtspunten: 

 
 De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met haar partners investeringen in zaken als onder-

wijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke naar voren haalt, om samen 

de crisis te bestrijden. 
 Alle inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid. 
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 Voor de ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht 

kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en 

als aanspreekpunt te functioneren. 

 Er moet een evenwichtige nadruk liggen op de diverse grote en kleine winkelcentra 

 Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt gelet op het combineren van bedrijvigheid en ande-

re functies, zoals wonen en groen. 
 Bij nieuwe bedrijfshuisvesting wordt rekening gehouden met kleinschalige bedrijven. 

 De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, 

bijvoorbeeld met ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en ver-

duurzaming te stimuleren. 
 Bedrijventerreinen hebben goede faciliteiten (breedbandinternet, parkmanagement, gezamenlijke 

parkeeroplossingen). 

 Bedrijfsterreinen functioneren bij voorkeur klimaatneutraal. 

 Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer. 

 We willen een brede  discussie over de plannen voor het Hoofdwinkelcentrum Keucheniusstraat. 

 Er wordt tijdig ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. 

 Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen. 

 Een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit 

 Door goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd. 

 Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld voor stimuleren ver-

blijfsrecreatie 
 Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op de aanleg van een fietspaden-

netwerk, evenals de aanleg van (onverharde) wandelpaden. 

 De gemeente voert integraal woningmarktbeleid door middel van een (regionale) woonvisie. 

 Er moet meer nadruk liggen op de woonbehoeften van de groep 20 - 30 jarigen. 

 Wonen boven winkels wordt gestimuleerd. 

 De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige wijken en woningen. 

 Voor (door)starters is er een starterslening. 

 Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande wonin-

gen. 

 De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen. 

 Er komt een integraal plan schoolparkeren 

 Doorgaande, snelle fietsroutes worden bevorderd. Waar mogelijk hebben fietsers op kruisingen met 

verkeerslichten prioriteit. 
 De mogelijkheden van vervoer over water worden benut. 

 Inwoners worden betrokken bij besluiten over het openbaar vervoer in hun regio, bijvoorbeeld over 

tijden en routes. 

 Er komt een hernieuwd onderzoek naar de noodzaak van een Randweg-West 

 De (sociale) veiligheid van parkeergarages wordt waar nodig verbeterd. 

 Het aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s wordt uitgebreid. 

 Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld 

komen. 
 Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum. Er wordt geëxperimenteerd 

met (overslag naar) kleinere, liefst elektrische vracht-/bestelwagens. 

 Inzetten op Energiebesparing en Duurzame energie, zowel als gemeentelijke organisatie als voor 

heel Huizen 
 De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, buurten en andere verenigin-

gen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te den-

ken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken, bij-

voorbeeld door duurzaamheidsleningen in o.a. een revolverend fonds. 
 We werken mee aan het gezamenlijk opwekken van energie 

 Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten 

bij overtredingen. 

 Afval wordt bij de bron gescheiden. Dit leidt tot lagere lasten voor de burger en afval wordt gebruikt 

als grondstof. 
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Contactgegevens 
 

 

Secretaris / Penningmeester 
Nils Nissen 

De Regentesse 49 
1273 JZ Huizen 

Telefoon: 035-5245297 
manicama@ziggo.nl 

 

Fractie ChristenUnie Huizen 
Wessel Doorn 

Bovenweg 28 
1276 XZ Huizen 

Tel.: 035-5262095 

wessel.doorn@gmail.com 
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