HERKENBAAR GELUID
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen.
Houten kiest 31 nieuwe
volksvertegenwoordigers.
Wat het CDA in Houten, Schalkwijk,
’t Goy en Tull en ‘t Waal drijft:
laten we elke dag opnieuw samen
werken aan een samenleving die niet
draait om “ieder voor zich” maar om
“zij aan zij”.
Een herkenbaar, betrouwbaar en
verbindend geluid.
Lees ons verkiezingsprogramma op
cdahouten.nl

ONZE TOP 20 HOUTENSE KANDIDATEN:
1. Robert Pelleboer
2. Willy Boersma - Zandbergen
3. Cees de Heer
4. Sam Hageraats
5. Pieter de Winter
6. Willem Boshuis
7. Eeltje Hoekstra
8. Joris van Rooijen
9. Evert Jan van Asselt
10. Wilbert van Wijk

11. Wanda de Jong - van Dijk
12. Jan Speld
13. Bert van de Bovenkamp
14. Teunis van Kooten
15. Roelof Boersma
16. Theo Boer
17. Co van Rooijen
18. Eelke Pol
19. Elie Miltenburg
20. Erik Steenwelle

CDA Houten, Schalkwijk, 't Goy en Tull in 't Waal
e-mailadres: info@cdahouten.nl
facebook.com/CDAhouten

STEM 16 MAART
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Robert Pelleboer
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SAMEN LEVEN

Stem 16 maart CDA
Het CDA in Houten staat voor een sterke samenleving. Waarin
iedereen zich thuis, veilig en beschermd voelt. Doordat we omzien
naar elkaar. En problemen niet uitvergroten maar samen oplossen.
We zoeken naar verbinding en nuance. Tegen de stroom van
polarisatie en individualisering in. Zodat we Houten samen door
kunnen geven aan volgende generaties.

WONEN IN EN ROND HOUTEN

Houtens bouwen: groen, wijkgericht en niet te hoog
We willen bouwen naar Houtense behoefte. Zoals voor Houtense starters. En
voor senioren die willen doorverhuizen, waardoor hun huis weer vrij komt.
Koop- en huurregelingen kunnen huizen betaalbaar houden.
We willen meer Houten bouwen: groen, gericht op sociale samenhang,
verbonden door fiets- en wandelpaden, en niet te hoog. Aan de oostkant van
Houten zien we daarvoor ruimte. In het centrumgebied ook, op de plek van
lege kantoren. En in het buitengebied, omwille van de leefbaarheid.
Ambitieuze plannen. Die nodig zijn en ons uitdagen om samen op te trekken.

GEZOND LEVEN

Duurzaamheid als dure Houtense plicht
Het klimaatprobleem raakt iedereen. Ook in Houten voelen we ons
verantwoordelijk. Maar de aanpak kan anders. Van regelzucht naar innovatie.
Van opleggen naar ontzorgen. Van moeten naar willen.
Het CDA wil de Houtense duurzaamheidsambities meer ‘van onderop’
invullen. Niet alleen lokaal de lasten, maar ook lokale (financiële) lusten. Want
hoe meer mensen hun schouders eronder zetten, hoe verder we komen.
Eerst energie besparen en anders duurzaam opwekken, in die volgorde.
Eén van onze ideeën is om elk huishouden een gesprek aan te bieden over
verduurzaming. Zo bouwen we samen verder aan bewustwording.

MAATWERK EN MENSELIJKE MAAT

De gemeente is er voor de inwoners. Niet andersom
Alle Houtenaren moeten kunnen meekomen en meedoen. Dit vraagt veel van
de gemeente. Niet alleen aandacht voor specifieke Houtense behoeftes. Maar
bijvoorbeeld ook begrijpelijke communicatie. En instanties ondersteunen die
inwoners taalvaardiger maken. Het CDA houdt ook oog voor inwoners die zich
minder uitspreken.
De gemeente moet actief ideeën uit de samenleving oppikken en
ondersteunen. Want Houten bruist van betrokken en deskundige
inwoners, kerken, verenigingen, sportclubs, en maatschappelijk betrokken
ondernemers.

