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Wat de ChristenUnie wil bereiken: 
Samenvatting	programma	ChristenUnie	Huizen	2018	–	2022	

 

Betrouwbare overheid 1. Optimale belangenbehartiging voor Huizen in de 
herindelingsprocedure: inzet op zelfstandig, verstandig 
omgaan met de ontwikkelingen  

2. Beschikbare reserves waar mogelijk investeren: bv 
Centrumgebied, Naarderstraat, Havenstraat en zorg 

3. OZB stijgt met maximaal inflatiepercentage 
4. Bezuinigingen ontzien kwetsbare groepen en individuen 
5. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden en inkopen 

 
Zorg 1. Een polikliniek in Huizen, aangevuld met ambulance 

2. Ondersteuning voor mantelzorgers 
3. Investeren in spelen en bewegen voor jong en oud 
4. Meer aandacht voor eenzaamheid 
5. Blijvende/meer aandacht voor preventie alcohol, roken, 

drugs en seksuele weerbaarheid 

 
Gezin, jeugd en 
onderwijs 

1. Integrale gezinsaanpak bij jeugdproblemen 
2. Nieuwe Rehobothschool 
3. Maatschappelijke stages blijven 
4. Schoolzwemmen blijft 
5. Vergoeding leerlingenvervoer speciaal onderwijs 

handhaven 
6. Goede opgroei- en opvoedondersteuning 

Veiligheid 1. De wijkagent wordt versterkt 
2. Sociale samenhang tussen mensen en groepen 

versterken; versterken buurtpreventieverenigingen 
3. Goede beschikbaarheid politie en brandweer 
4. Toegankelijke manier van aangifte diefstal, inbraak, 

geweld 
5. Cameratoezicht op parkeerplaatsen en parkeergarages 

c.q. openbare ruimte, maar met respect voor privacy 

Werk en inkomen 1. Schuldhulp: probleemsituaties zo vroeg mogelijk 
signaleren en adequaat aanpakken om escalatie te 
voorkomen. 

2. Invoeren van jobcoach/jobmaatjes 
3. Armoedepact: ‘Eén plan, één coach en één budget’ 
4. Initiatieven financieel ondersteunen via co-financiering  
5. Extra aandacht voor (gezinnen met) kinderen die 

langdurig een uitkering ontvangen voor ontwikkeling 
van kinderen 

6. Bevorderen integratie (primair: taalontwikkeling) 
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Kunst, cultuur en sport 1. Het BNI-terrein als culturele hub 
2. Vernieuwen accommodatie Sijsjesberg 
3. De buurtsportcoaches blijven 
4. Bescherm de historische Huizer cultuur 
5. Voorlichting benutting sport- en cultuurdeelname minima 

(jeugdsportfonds en participatiefonds) 
6. Locaties voor kleine verenigingen behouden 

Economie 1. De zondagsrust als kwaliteit 
2. Invoeren regionaal geld 
3. Een levendig Oude Raadhuisplein met de markt 
4. Toerisme en verblijfsrecreatie stimuleren (camping, 

campers, hotel) 
5. Investeren in aantrekkelijke evenementen voor Huizers en 

niet-Huizers 
6. Bedrijfsvestiging en ontwikkeling faciliteren door ambtelijke 

ondersteuning 

Energie, klimaat en 
milieu 

1. Stimuleren verduurzaming van woningen en 
bedrijfsgebouwen 

2. Het Goois Natuurreservaat blijvend versterken 
3. Sociale huurwoningen klimaatneutraal in 2040 
4. Informatiepunt duurzaamheid inrichten (duurzaamheids 

café) 
5. Groene tuinen en daken tegen wateroverlast en hittestress 
6. Meer oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen 

Wonen en ruimte 1. De Termijnvisie wordt verder uitgewerkt 
2. Invulling geven aan opdracht sociale woningbouw 
3. Passende invulling voor de Trappenberg 
4. Wonen op maat invoeren, oa mix jongeren en ouderen 
5. Er komt onderzoek naar de mogelijkheid van tiny-houses 

Mobiliteit 1. Inzetten op een station in Huizen in de railverbinding 
Almere – Utrecht 

2. Huizen profileert zich met duurzaam vervoer, onder andere 
over het water naar Amsterdam / Almere 

3. Onderzoek verkeersknelpunten  
4. Veilige en snelle fietsverbindingen 
5. Parkeren in Huizen blijft gratis 
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Inleiding 
 

ChristenUnie, verbindend in de samenleving 
 

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze 

buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en 

onze manier van samenleven. 

 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om 

samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze 

samenleving om veel meer gaat dan geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en 

veiligheid. 

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar 

wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een 

gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk 

initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar 

blijft, ook voor onze kinderen. 

 

Een samenleving met toekomst 
 

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende 

migratie van vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het 

zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen.  

De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan 

ooit.  

 

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te 

geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een 

politiek van draagkracht en draagvlak.  

Daarom gaan wij met dit programma, waarin verbinding centraal staat, de komende 

verkiezingen in. Een programma met plannen voor Huizen dat laat zien dat de ChristenUnie wil 

bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Een programma dat mensen verbindt. 

Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en 

rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame 

economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.  

 

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. 

De ChristenUnie: 

 Zorgt dat iedereen meetelt 

 Investeert in de toekomst van kinderen 

 Komt op voor (godsdienst)vrijheid 

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) 
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Geef geloof een stem 
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke 

partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook 

over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de 

toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor 

Huizen.  

 

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken 

christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun 

geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar juist in praktijk brengen in de maatschappij. 

Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere 

samenleving. 

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving 

is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te 

beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om 

recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). 

 

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale 

standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke 

uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het 

openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken 

provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom). 

 

Van christenen voor alle mensen 
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! 
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Kandidaten voor de ChristenUnie 
 
1. Wessel Doorn  
2. Marijke Terlouw  
3. Tom Herlaar  
4. Mart Boonstra  
5. Esther Toornstra  
6. Victor Rosier  
7. Monique Rebel  
8. Alwin ten Have  
9. Janny Joosse  
10. Esther van Kralingen  
11. Paulien Bor  
12. Harm Rebel  
13. Dagmar Doorn  
14. Wilbert den Butter  
15. Ineke Kreuger  
16. Gerard Barmentlo  
17. Christiaan Lustig  
18. Tom Van der Poel  
19. Henk Kooij  
20. Marjan Schraverus  
21. Marleen Mauritz  
22. Marianne Verhage (lijstduwer)   
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Wat heeft de ChristenUnie de afgelopen tijd bereikt? 
De ChristenUnie heeft de afgelopen vier jaar deel uitgemaakt van de coalitie. Samen met de 
SGP heeft de ChristenUnie Marianne Verhage afgevaardigd in het college van Burgemeester en 
Wethouders. 
De coalitie en het college zijn uitermate succesvol geweest. Veel dossiers die jarenlang 
voortsleepten zijn opgepakt, in een proces gebracht en/of tot een goed einde gebracht. We 
mogen samen met onze coalitiepartners CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks en SGP 
trots zijn op de bereikte resultaten. 
Veel punten uit ons Verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben een plek gekregen in het 
collegeprogramma ‘Aan de wind’. Het college heeft het collegeprogramma grotendeels 
uitgevoerd. Onderstaand een bloemlezing van de bereikte resultaten, aangevuld met diverse 
voorstellen van de ChristenUnie die voldoende steun van de raad kregen. 
 
Sociaal Domein 

• Jongeren beschermen bij problematische echtscheidingen 
• Er is voldoende geld beschikbaar voor een preventieve aanpak ter voorkoming van 

problemen met kinderen en jongeren 
• De ontwikkeling van een goed opgroei- en opvoedklimaat is ingezet 
• Er is in 2017 een Regionale Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

ingericht 
• Het Kindarrangement is ingezet voor kinderen in armoede 
• Buurtsportcoaches hebben Huizen blauw gekleurd 
• Op scholen wordt voorlichting gegeven over alcohol, drugs, roken en seksuele 

weerbaarheid 
• De Reserve sociaal domein kan preventief worden ingezet, zoals deelnemen aan 

sociale voorzieningen 
• De woonvoorraad voor sociale huisvesting is uitgebreid zodat woningzoekenden en 

statushouders een plek hebben om te wonen 
• De ca 100 speeltuinen in Huizen liggen er pico bello bij 
• Een nieuw clubgebouw voor Zuidvogels 
• Veel scholen zijn gerenoveerd of krijgen nieuwbouw. We noemen het 

ErfgooiersCollege, de Huizermaat, De Wijngaard, De Rehobothschool, de Dr. Maria 
Montessorischool, De Springplank en de scholen van De Holleblok. 

• Er wordt onderzoek gedaan naar een regionaal zorgcentrum in Huizen 

Fysiek Domein 
• Het terrein aan de Keucheniusstraat wordt ingevuld met de Keucheniushof 
• De vrije busbaan voor het HOV is van de baan 
• De Botterwerf is weer in gebruik en geeft een plek aan mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt 
• Met de Reserve duurzaamheid is een krachtige impuls aan een Duurzaam en 

Klimaatbestendig Huizen gegeven 
• Er zijn vier watertappunten geplaatst 
• Er zijn veilige oversteekpunten op de Karel Doormanlaan en de Graaf wichman 

gekomen 
• Er is een rotonde met ondergrondse waterberging aangelegd 

Financiën, Veiligheid 
• De winkels zijn op zondag gesloten gebleven 
• Er is geïnvesteerd vanuit de beschikbare reserves 
• De overlast in de openbare ruimte wordt aangepakt 
• De meeste verenigingen hebben inmiddels een Sticker van Jeugd Veilig Actief 

opgeplakt gekregen  
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Betrouwbare Overheid 

1. Optimale belangenbehartiging voor Huizen in de herindelingsprocedure: inzet op 
zelfstandig, verstandig omgaan met de ontwikkelingen  

De provincie Noord-Holland komt in september 2018 met een herindelingsvoorstel voor de 
regio Gooi en Vechtstreek. Naar verwachting zal de provincie voorstellen Huizen te laten 
fuseren met Blaricum en laren. 

De ChristenUnie is geen voorstander van een dergelijke fusie. We zetten ons in om Huizen 
zelfstandig te laten blijven. Een samerkingsverband met Blaricum en Laren om aan de wens 
van de provincie voor een sterkere regio tegemoet te komen kan daarbij helpen. 

We zijn ook realistisch. De kans is groot dat de fusie toch wordt doorgezet. Daarom zetten we 
tegelijkertijd in op een goede positie van Huizen in een toekomstige fusiegemeente. De eigen 
reserves van de gemeente moeten zo veel mogelijk voor Huizer inwoners worden gebruikt. 

2. Beschikbare reserves waar mogelijk investeren: zoals Centrumgebied, Naarderstraat, 
Havenstraat, Kustzone en zorg 

Huizen beschikt over een sterke reservepositie. De ChristenUnie wil deze positie gebruiken 
voor investeringen die Huizen aantrekkelijk maken en houden voor inwoners en bezoekers. 
Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met ondernemers en organisaties. 

De ChristenUnie investeert in zorg, en daarmee in mensen. Er blijft voldoende geld 
beschikbaar om de behoefte aan zorg zo lang mogelijk uit te stellen. We bieden mogelijkheden 
voor ontmoeting aan, voor beweging en voor hulp. 

3. Onroerende zaakbelasting stijgt met maximaal inflatiepercentage 

De ChristenUnie houdt de ozb in Huizen laag, met een maximale stijgingspercentage gelijk aan 
de inflatie. Maar we houden voor alle inwoners van Huizen de lasten laag en zetten ons ook in 
voor minimale stijgingen van rioolrecht en afvalstoffenheffing. 

4. Bezuinigingen ontzien kwetsbare groepen en individuen 

Op dit moment zijn bezuinigingen in Huizen niet nodig en kunnen tekorten worden 
opgevangen. Wanneer er wel moet worden bezuiningd zet de ChristenUnie zich in om 
voorzieningen voor kwetsbare groepen en individuen zoals chronisch zieken of ouderen met 
een beperkt inkomen te ontzien. 

5. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden en inkopen 

De ChristenUnie wil dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Dat betekent dat bij inkoop en 
aanbesteden rekening wordt gehouden met mens en milieu. De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn daarbij leidend. Huizen wordt 
Milleniumgemeente! 
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Zorg 

1. Een polikliniek in Huizen, aangevuld met ambulance 

De ChristenUnie betreurt de toekomstige sluiting van locatie Blaricum van Tergooi. 
Poliklinische zorg, spoedeisende hulp en in het weekend de huisarts moet ‘om de hoek’ 
beschikbaar zijn. De ChristenUnie zet zich in om in Huizen/Blaricum een ‘polikliniek’ te vestigen 
als aanvulling op de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum. De vestiging van een 
uitrukpunt voor ambulance hoort daar bij. 

2. Ondersteuning voor mantelzorgers 

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. 
Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het 
proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.  
Mantelzorgers worden ook actief gewezen op de beschikbare ondersteuning.  

3. Investeren in spelen en bewegen voor jong en oud 

De ChristenUnie vindt bewegen belangrijk. Het is goed voor de gezondheid van mensen. We 
willen daarom speelvoorzieningen behouden of transformeren naar een vomr die bij de buurt 
past, zoals bewegingstoestellen voor oudere inwoners. 

4. Meer aandacht voor eenzaamheid 

Vooral ouderen lopen door lichamelijke of psyschische klachten en een vermindere mobiliteit 
het risico te vereenzamen. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid 
te bestrijden. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente ouderen boven de 70 jaar actief 
een bezoek aanbiedt. De ChristenUnie wil ook dat ouderen de mogelijkheid krijgen eigen 
sociale voorzieningen te beheren, naar het voorbeeld van de Brassershoeve. 
De ChristenUnie wil ouderen ondersteunen nu digitalisering steeds verder en sneller gaat. 
 

5. Blijvende aandacht voor preventie alcohol, roken, drugs en seksuele weerbaarheid 

De ChristenUnie handhaaft de voorlichtingscampagnes op scholen voor preventie alcohol, 
roken en drugs. Ook seksuele weerbaarheid blijft in het pakket. Waar nodig of gewenst wordt 
een uitgebreider of intensievere preventie ingericht. De preventie is zowel op jongeren als 
ouderen gericht. 
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Gezin, jeugd en onderwijs 

1. Integrale gezinsaanpak bij jeugdproblemen 

De ChristenUnie in Huizen wil dat kinderen en jongeren die zorg krijgen die nodig is. Als de 
opvoed- en opgroeiondersteuning onvoldoende effect sorteert worden jeugdconsulenten 
ingezet om samen met het gezin te bekijken welke zorg nodig is. Het probleem van het kind 
wordt in de samenhang van het hele gezin bekeken. Als er aanvullende hulp zoals 
mantelzorgondersteuning of schuldhulp nodig is moet er één integraal plan voor het hele gezin 
komen.  

2. Nieuwe Rehobothschool 

De ChristenUnie wil dat alle leerlingen in Huizen in goede en gezonde gebouwen les krijgen. 
De Rehobothschool is één van de scholen die nieuwbouw nodig hebben. Ook voor andere 
scholen wil de ChristenUnie investeringen doen om een gezonde leeromgeving te realiseren. 

3. Maatschappelijke stages blijven 

De ChristenUnie wil dat de maatschappelijke stages voor middelbare scholieren blijven 
bestaan. Ze zijn van groot belang voor burgerschapsvorming van jongeren en dienen 
gekoppeld te worden aan lesprogramma’s op school. De vrijwilligerscentrale speelt een 
belangrijke rol in de maatschappelijke stages. 

4. Schoolzwemmen blijft 

De ChristenUnie wil dat alle kinderen de beginselen van het zwemmen beheersen. Ieder kind 
moet in Huizen een zwemdiploma kunnen halen. Daarom blijven we geld beschikbaar stellen 
voor het schoolzwemmen. Als het nodig is steunen we ouders om het zwemdiploma voor hun 
kinderen te halen. 

5. Vergoeding leerlingenvervoer speciaal onderwijs handhaven 

De ChristenUnie wil dat leerlingen die naar speciaal onderwijs moeten en niet dicht bij de 
school wonen een vergoeding krijgen voor het vervoer naar school. Voor de keuze van het 
vervoer dient de weg naar zelfstandigheid meegenomen te worden. 

6. Opgroei- en opvoedondersteuning 

De ChristenUnie vindt dat de gemeente Huizen moet beschikken over een goed 
samenhangend netwerk als het gaat om opgroei- en opvoedondersteuning van ouders en 
opvoeders. Ouders en opvoeders moeten uitgedaagd worden om daar ook zelf initiatieven in 
te nemen. Een opvoedmaatje behoort tot de mogelijkheden. 
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Veiligheid 

1. De wijkagent wordt versterkt 

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk 
en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk 
concreet aan te pakken. 

2. Sociale samenhang tussen mensen en groepen versterken; versterken 
buurtpreventieverenigingen 

Veiligheid in de buurt heeft veel te maken met elkaar kennen. De ChristenUnie wil onder 
anderen om die reden de samenhang in buurten versterken. Buurtpreventieverenigingen 
spelen een belangrijke rol. De ChristenUnie wil daarom een goede ondersteuning voor nieuwe 
en bestaande buurtpreventieverenigingen. 

De buurten zijn de eerste plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Het is belangrijk elkaar 
daar te kennen. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend. De ChristenUnie wil 
buurten daarom versterken. 

3. Goede beschikbaarheid politie en brandweer 

De ChristenUnie wil dat hulpdiensten tijdig op de plaats van een ongeval of calamiteit zijn. 
Bezuinigingen of fusies op de veiligheidsregio mogen niet ten koste gaan van die 
beschikbaarheid. Juist ook in de weekenden moet er meer capaciteit beschikbaar zijn om 
(kleine) criminaliteit aan te pakken of voor te zijn. 

4. Toegankelijke manier van aangifte diefstal, inbraak, geweld 

De ChristenUnie wil dat er diverse manieren beschikbaar zijn om aangifte van diefstel, inbraak 
of geweld te kunnen doen. Niet alleen digitaal, maar ook gewoon op het politiebureau. Dat 
bureau zal ook weer vaker open en bezet moeten zijn. 

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en 
van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De 
mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, 
maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze 
mogelijkheid. 

5. Cameratoezicht op parkeerplaatsen en parkeergarages c.q. openbare ruimte, maar 
met respect voor privacy 

De ChristenUnie vindt cameratoezicht is een prima middel, maar wil het beperkt 
(proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus 
van beleid, uitvoering en evaluatie. 
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Werk en inkomen 

1. Schuldhulp 

Schulden zijn vaak een grote belemmering voor mensen om tot ontplooiing te komen. De 
ChristenUnie wil voorkomen dat mensen in de schulden geraken. Als er schulden zijn moet er 
zo snel mogelijk worden geholpen om erger te voorkomen.  

2. Invoeren van jobmaatjes 

De ChristenUnie ziet dat mensen soms moeilijk aan het werk komen. Jobmaatjes kunnen een 
belangrijke rol spelen in het vinden én behouden van een baan. Een stukje persoonlijke 
begeleiding is waardevol! 

3. Armoedepact: ‘Eén plan, één coach en één budget’ 

De ChristenUnie wil dat problemen op het gebied van werk en inkomen zo vroeg mogelijk 
worden gesignaleerd en aangepakt om escalatie te voorkomen. Dit vereist een intensieve 
samenwerking tussen alle instanties waar de problemen spelen en/of bekend zijn (de 
zogenaamde ‘vindplaatsen’). Uitgangspunt daarbij is: ‘Eén plan, één coach en één budget’.  

4. Mensen uit de bijstand helpen 

De ChristenUnie wil mensen helpen uit de bijstand te komen. Dat kan door binnen de grenzen 
van de wet ondersteuning te bieden bij het starten van een eigen bedrijfje of onderneming 
met behoud van uitkering. 

5. Extra aandacht voor gezinnen met kinderen in lage inkomensklassen 

De ChristenUnie vindt dat kinderen in armoede mee moeten kunnen doen met activiteiten die 
jongeren van die leeftijd normaliter hebben. De zogenaamde Klijnsmagelden moeten ook echt 
aan deze kinderen besteed worden. Maatwerk staat centraal. De voorlichting van de gemeente 
moet optimaal zijn. 

6. Bevorderen integratie van nieuwkomers 

De ChristenUnie wil nieuwe inwoners zo snel en goed mogelijk in de samenleving van Huizen 
opnemen. Dat geldt speciaal voor statushouders en voormalige vluchtelingen. We helpen 
mensen niet alleen met de taal, maar ook met het deel uitmaken van de samenleving door 
(betaald) werk.  
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Kunst, cultuur en sport 

1. Het BNI-terrein als culturele hub 

De ChristenUnie wil een actieve rol van de gemeente bij de ontwikkeling van het BNI-terrein 
langs de Havenstraat. De ChristenUnie is bereid hiervoor geld uit te trekken. Deze plek biedt 
als verbinding tussen de haven en het dorp goede mogelijkheden voor culturele ontwikkeling. 
We moeten wel rekening houden met de belangen van de huidige eigenaar. 
In ieder geval moet serieus worden gekeken naar de mogelijke verhuizing van het Huizer 
Museum naar deze locatie. 

2. Vernieuwen accommodatie Sijsjesberg 

De ChristenUnie wil het mooiste zwembad van het Gooi nog mooier maken door te investeren 
in nieuwe kleedruimtes en douches. 

3. De buurtsportcoaches blijven 

De buurtsportcoaches hebben een belangrijke stimulerende rol bij het in beweging zetten van 
de Huizers. Ze dragen daarmee bij aan een gezonde levenstijl en meer contact tussen de 
Huizers. De ChristenUnie wil dat de buurtsportcoaches blijven. 

4. Bescherm de historische Huizer cultuur 

De ChristenUnie is net als veel Huizers trots op de Huizer cultuur. Die cultuur staat 
voortdurend onder druk, vooral gebouwen en monumenten. We willen daarom uitbreidng van 
het beschermd dorpsgezicht en een beter toezicht op mogelijke aantasting. We willen de Oude 
Begraafplaats met het Calvinistisch begraven beschermen. 

5. Voorlichting benutting sport- en cultuurdeelname minima  

De ChristenUnie vindt dat jongeren in armoede zich educatief en gezond moeten kunnen 
ontwikkelen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om de mogelijkheden van 
jeugdsportfonds en participatiefonds goed onder de aandacht te brengen van gezinnen en 
instanties die (veel) met jongeren optrekken. 

6. Locaties behouden voor kleinschalige verenigingen 

De ChristenUnie vindt de diverse kleine verenigingen een belangrijk verbindend onderdeel van 
de samenleving. We moet zorgen dat er een betaalbare plek voor deze verenigingen blijft. 
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Economie 

1. De zondagsrust als kwaliteit 

De zondagsrust is een kwaliteitskenmerk van Huizen. De ChristenUnie houdt vast aan de 
zondagsluiting van winkels. Dat doen we vanuit principieel oogpunt, maar ook vanuit sociaal 
en economisch oogpunt. Een gezamenlijke rustdag is goed voor het welzijn van mensen en 
hun onderlinge relaties. De ChristenUnie verwacht van een zondagopenstelling geen 
economische impuls voor de kleine winkeliers. 

2. Invoeren regionaal geld 

De ChristenUnie wil de lokale en regionale economie stimuleren. Dat kan door geld zo lang 
mogelijk in Huizen of het Gooi te laten rondgaan. We willen daarom een regionale munt 
invoeren, de Gooise Gulden. 

3. Een levendig Oude Raadhuisplein met de markt 

De ChristenUnie wil de markt op het Oude Raadhuisplein houden. Tegelijkertijd komt er ruimte 
aan de randen van het plein voor meer gezelligheid. De markt wordt daarom wel herschikt. 
Fietsen worden op zaterdag niet meer op het Oude Raadhuisplein gestald. 

4. Toerisme en verblijfsrecreatie stimuleren 

Toerisme wordt een steeds belangrijker economische component. De ChristenUnie wil Huizen 
aantrekkelijk maken door extra verblijfsmogelijkheden een plek te geven. Zo moet er ruimte 
komen voor een hotel in het Oude Dorp. Een Kust- en Havenvisie geeft richting aan de 
ontwikkeling van recreatie in en om het water. 

5. Investeren in aantrekkelijke evenementen voor Huizers en niet-Huizers 

De ChristenUnie wil Huizen ook aantrekkelijkmaken door beleving. Goede, aansprekelijke 
evenementen helpen daarbij. De ChristenUnie wil dat de gemeente daar het voortouw in 
neemt, onder andere door extra financiële ondersteuning aan bestaande en nieuwe 
evenementen. 

6. Bedrijfsvestiging en ontwikkeling faciliteren door ambtelijke ondersteuning 

De ChristenUnie wil dat de gemeente ambtelijke capaciteit vrij maakt om nieuwe en bestaande 
bedrijven te helpen bij de procedures. We moeten voorkomen dat vooral kleinere bedrijven 
afhaken omdat ze te veel inspanning aan het noodzakelijke papierwerk moeten leveren. 
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Energie, klimaat en milieu 

1. Stimuleren verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen 

De ChristenUnie zet in de verduurzaming van Nederland en Huizen in het bijzonder. Om de 
doelstelling van veertig procent minder uitstoot in 2030 te behalen is financieel stimuleren van 
duurzame maatregelen nodig. 

2. Het Goois Natuurreservaat blijvend versterken 

Het Goois Natuurreservaat (GNR) is van groot belang voor onze leefomgeving. Om het GNR 
zijn functie goed te laten uitvoeren moeten de regionale gemeenten betrokken blijven en 
ondersteunen, voor niets gaat de zon op. Natuurlijk moet het GNR ook zelf actief blijven om 
de begroting dekkend te maken. 

3. Sociale huurwoningen klimaatneutraal in 2040 

De ChristenUnie ziet een belangrijke rol voor woningcorporaties in de verduurzaming van 
woningen. Ook sociale huurwoningen leveren een belangrijke bijdrage. Bovendien moeten ook 
sociale huurwoningen van goede kwaliteit zijn. Deze punten versterken elkaar. 

4. Informatiepunt duurzaamheid inrichten (duurzaamheidscafé) 

De ChristenUnie ziet dat veel mensen willen verduurzamen maar niet weten hoe het aan te 
pakken. Om hen op weg te helpen moet er een onafhankelijk informatiepunt worden ingericht 
onder de noemer #Hoedan? 

5. Nieuwbouw zonder gasaansluiting, groene tuinen en daken tegen wateroverlast en 
hittestress 

De ChristenUnie wil dat nieuwbouw klimaatrobuust wordt uitgevoerd. Een gasaansluiting is 
daarbij niet nodig, zo kunnen de huizen aan de kop van de Haven hun warmte uit 
oppervlaktewater halen. Groene tuinen en groene daken zijn een belangrijk wapen tegen 
wateroverlast. 

6. Meer oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen 

De ChristenUnie wil het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. Dan moeten er wel 
voldoende mogelijkheden voor het opladen van de accu’s zijn. Er komen daarom meer 
oplaadpunten in de parkeergarages en op strategische punten in de wijken. 
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Wonen en ruimte 

1. Uitwerking van de Termijnvisie 

De ChristenUnie houdt vast aan de Termijnvisie die in 2016 is vastgesteld. Daar maken we ook 
geld voor vrij. Er moet een uitwerking komen voor de Naarderstraat en het Centrumgebied. 

2. Invulling geven aan opdracht sociale woningbouw 

De ChristenUnie vindt dat Huizen verantwoordelijkheid draagt voor mensen die niet zelfstandig 
op de particuliere woningmarkt terecht kunnen.  
De ChristenUnie wil de doorstroming in de sociale huursector bevorderen. De sociale 
woningbouw moet in Huizen minimaal op peil blijven. Van de woningtoevoegingen moet 
minimaal een derde sociaal zijn. De gemeene Huizen moet samen met de corporaties zonodig 
ook op zoek gaan naar geschikte locaties.  

3. Passende invulling voor de Trappenberg 

Op de plek van de Trappenberg hoort bij voorkeur een maatschappeljke bestemming, zoals 
zorg of sociaal-cultureel. In ieder geval wil de ChristenUnie geen bedrijfsvestiging op het 
terrein. 

4. Wonen op maat invoeren 

De ChristenUnie wil dat huistvesting passend is, of je nu oud of jong bent, of je nu gezond 
bent of niet. Om de samenhang te bevorderen zijn we voor een mix van bewoners die elkaar 
kunnen helpen, bijvoorbeeld jongeren die ouderen diensten verlenen in ruil voor huurkorting. 

5. Er komt onderzoek naar de mogelijkheid van tiny-houses 

De ChristenUnie wil het mogelijkmaken dat starters een goedkope woning kunnen opzetten, 
bijvoorbeeld in een speciale woonvorm. Kleine grondgeboden woningen, ‘tiny-houses’, kunnen 
daarvoor een praktische invulling zijn. 
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Mobiliteit 

1. Er moet een station Huizen komen in de railverbinding Almere – Utrecht 

De ChristenUnie wil de bereikbaarheid van Huizen vergroten met een railverbinding en een 
station. Dat is gunstig voor de eigen inwoners (ook voor inwoners van Blaricum) en het 
aantrekken van bezoekers.  

2. Huizen profileert zich met duurzaam vervoer 

De ChristenUnie wil de mobiliteit verduurzamen, onder anderen door vervoer over het water 
naar Amsterdam / Almere opnieuw onder de loep te nemen. Op het busstation moeten OV-
fietsen beschikbaar komen. 

3. Onderzoek verkeersknelpunten 

De ChristenUnie wil dat de verkeersknelpunten zoals de Ceintuurbaan/Nieuw Bussumerweg en 
de Karel Doormanlaan/Crailoseweg onder de loep worden genomen. Bij de oplossingen voor 
de verkeersknelpunten kan een verdiepte Randweg-West opnieuw in ogenschouw worden 
genomen. 

4. Veilige en snelle fietsverbindingen 

Huizen moet beschikken over goede en snelle fietsverbindingen voor woon-werkverkeer en 
scholieren. Onveilige kruisingen en oversteekplaats zoals de Eemlandweg/Ambachtsweg, 
diverse oversteekplaatsen op de Bovenmaatweg en de Bestevaer bij de haven moeten worden 
onderzocht. 

5. Parkeren in Huizen blijft gratis 

Om de winkelcentra in Huizen aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en bezoekers 
bljift het parkeren gratis.  


