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Groei naar nóg beter! 
Voor Houten dat we door willen geven. 
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022 
CDA Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Tull en ’t Waal 
Januari 2018 
 
Met foto’s van: 
• Bruun van Asten  
• René van den Brandt 
• Cora Gerritsen 
• Paul Heijmink (www.bloemenfotografie.nl) 
• Anke van Herwijnen 
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Meer informatie? 
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Inleiding 
 
In dit verkiezingsprogramma leest u hoe het CDA Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t 
Waal in de periode in 2018-2022 verder wil laten groeien naar een nog beter Houten.  
 
Eerst leest u onze visie op Houten. Vervolgens hoe we als CDA Houten in de maatschappij 
staan. En tot slot over het CDA als partij, onze drijfveren, normen en waarden. 
 

Houten: kwaliteit en sociale samenhang 
De gemeente Houten bestaat uit de kernen Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. 
We zijn de afgelopen decennia sterk gegroeid, na het uitvoeren van twee VINEX-
groeitaken. Het karakter van Houten is in die tijd ook veranderd. We zijn verschoven van 
een dorp met een sterk agrarisch karakter naar een moderne middelgrote gemeente van 
bijna 50.000 inwoners. 
 

Houten is een mooi dorp! 
‘Het is er prettig wonen’, zo blijkt uit onderzoeken onder de bewoners. Veel bewoners zijn 
dan ook trots op hun dorp. Als CDA zijn wij er trots op dat we hier een substantiële 
bijdrage aan hebben geleverd: op slechts 4 jaar na, heeft het CDA bestuurlijke 
verantwoordelijkheid gedragen voor Houten. En op deze wijze heeft het CDA Houten in 
belangrijke mate bijgedragen aan het unieke stedenbouwkundige concept: een ruime 
opzet van nieuwbouw, veel groen, verbinding tussen de wijken en het buitengebied, een 
opzet van wijken waarbij de nadruk ligt op fietsverbindingen binnen Houten en waarbij 
wijken uitsluitend voor auto’s toegankelijk zijn via de rondweg. Uit onderzoeken blijkt dat 
inwoners hier blij mee zijn en dat ze dit concept willen handhaven. 
 

Maar het kan altijd beter 
We willen dat inwoners hun ambities en initiatieven kunnen verwezenlijken. Ondernemers 
goede zaken kunnen doen. En verenigingen, scholen en kerken Houten levendig houden.  
 
Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen op een positieve manier meedoet aan de 
Houtense samenleving en het hier goed heeft en hier gelukkig is. Daarom zal de gemeente 
de komende jaren verder moet bouwen aan sociale samenhang. Misschien gaat het 
gemiddeld heel goed; er zijn altijd mensen die het minder goed hebben. Als Houtense 
samenleving, en als politiek, moeten we voor hen opkomen. 
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CDA Houten 
 

Waar staat het CDA voor? 
 

Het CDA gaat uit van een Christelijke mens- en maatschappijvisie  
De C gaat over onze wortels van waaruit het CDA is ontstaan. Namelijk de Christelijke 
boodschap, dat ieder mens als schepsel uniek en waardevol is. Onze inspiratie om 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, putten we uit Christelijke waarden en normen. 
Het is een opdracht voor iedereen om goed samen te leven met anderen en zorg voor 
elkaar te hebben. Dat mensbeeld onderscheidt het CDA van andere politieke partijen. 
Mensen leven niet alleen voor zichzelf, maar in relatie tot hun omgeving. Mensen komen 
vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Daar waar 
het nodig is, ondersteunen wij hun in het nemen van die verantwoordelijkheden. 
 
De D is de Democratie. Dit betekent dat wij allemaal een stem hebben, die wij ook moeten 
laten horen en gebruiken om Houten te laten groeien naar nog beter, niet alleen bij de 
verkiezingen, maar juist ook daarna bij alle ontwikkelingen in de vier jaar die daarop 
volgen. Wij luisteren naar inwoners, die vanuit een oprechte zorg en betrokkenheid 
opbouwend willen meedenken over nieuwe en betere oplossingen. 
  
De A is van Appèl. Dat betekent een oproep, dat iedereen naar eigen vermogens de 
verantwoordelijkheid neemt om onze samenleving nog beter te maken dan deze al is. 
Daar doen we naar elkaar ook een beroep op.  
 

Het CDA wil een brede en open volkspartij zijn 
Wij zijn een volkspartij met wortels in alle lagen van de samenleving. Het CDA is een partij 
waar ruimte is voor iedereen: man-vrouw, jong-oud, denkers-doeners, ondernemers-
werknemers, werkenden-niet-werkenden-vrijwilligers, Nederlanders-medelanders. 
  

Het CDA wil een sterke samenleving 
Het CDA Houten wil dat de gemeente condities schept die burgers uitdagen om hun 
talenten te benutten en dromen waar te maken. De mens staat hierin centraal, iedereen 
doet mee, met respect voor elkaar en elkaars verschillen. 
 
Inwoners maken een stad of dorp! Wat voor stad of dorp je bent, wordt bepaald door de 
mensen, de buurten, kerken, sportverenigingen, muziekverenigingen, toneelclubs en 
andere clubs. De samenleving maak je samen. 
 
De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen 
doen. Andersom geven inwoners de overheid de ruimte voor haar overheidstaken. Het 
gaat om vertrouwen over en weer. Het CDA wil een samenleving waarin mensen 
verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet 
anders dan in beweging komen. Het CDA is niet voor een samenleving waarin de overheid 
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alles opknapt en regelt. Wél reguleert de overheid, heeft zij oog voor het algemeen belang 
en komt zij op voor de zwakke. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat 
zichtbaar en voelbaar zijn. 
  

Het CDA staat voor de rechtsstaat 
De rechtsstaat is de onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke 
waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en 
betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. 
 

We voelen ons geroepen tot zorg voor natuur en cultuur 
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot 
zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan naar ons eigen belang en 
onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is om een betere samenleving achter te 
laten. 
 
 

Foto: Bruun van Asten: kandidaten 1 t/m 7 (v.l.n.r.: Cora Gerritsen, Willy Boersma, Jan de Jong, Robert 
Pelleboer, Kees van Dalen, Marian Aanen, Pieter de Winter)  



Houten, Schalkwijk
't Goy, Tull en 't Waal

Het CDA staat voor een sterke samenleving, waarin iedereen zich veilig, thuis en
beschermd voelt. Waarin respect en omzien naar elkaar de norm is. Wij kiezen
voor oplossingen die door inwoners zelf worden gedragen. En voor politiek die
problemen niet uitvergroot, maar aanpakt.

Samen levenSamen leven

We hebben het goed in Houten. Maar
sommige inwoners, jong en oud, hebben wel
hulp nodig. Het CDA gelooft in de kracht van
de samenleving: vrijwilligers, mantelzorgers,
verenigingen en kerken verzetten veel en
waardevol werk.

Wij willen er zijn voor wie zorg (in de buurt)
en werk (dichtbij) nodig heeft. Met lokale
partners armoede bestrijden, eenzaamheid
tegengaan en zorg op maat bieden. Met een
wijkwethouder en initiatievenambtenaar
willen we goede ideeën realiseren.

Gezellig, sportief en cultureelGezellig, sportief en cultureel

Kunst, cultuur en sport geven kleur aan de
samenleving en dragen bij aan
saamhorigheid en identiteit. Het CDA maakt
zich hier hard voor.

Wij willen dat iedere inwoner lid kan zijn van
een club of vereniging. Wij steunen
stichtingen en kerken in hun bijdrage aan de
samenleving.

Wij willen meer evenementen en gezelligheid
in Houten. En meer recreatiemogelijkheden
rond Houten, met oog voor het buitengebied.

Veilig en bereikbaarVeilig en bereikbaar

Houten is relatief veilig. Samen maken we
Houten pas écht veilig. We stimuleren
preventie-initiatieven, kiezen voor stevige
handhaving en een buurt-app in elke wijk.

Houten is onlosmakelijk verbonden met de
regio. We willen goede en volwaardige
aansluiting op fietspaden en (snel)wegen,
zoals de A12. Wij geven fiets en openbaar
vervoer prioriteit. Ook in het buitengebied.
Geluidsoverlast van auto’s willen we
beperken, zoals met geluidsschermen met
zonnepanelen langs de A27.

Goed wonen en werkenGoed wonen en werken

De gemeente kan voorwaarden scheppen
die Houten aantrekkelijk maken.

Wij willen 2.500 extra huizen (700 meer dan
de huidige plannen), met een goede mix van
koop-, huur- en sociale woningen; maatwerk
in de 'kleine kernen' om voorzieningen te
behouden. Het gemeentehuis op zaterdag
open om zaken te regelen of af te halen.

Wij willen ondernemers laten ondernemen.
Door ondernemers(verenigingen) stevig te
ondersteunen en leegstand te bestrijden.

Duurzaam en groenDuurzaam en groen

Houten: een dorp dat we door willen geven.

Wij willen een energie-neutraal Houten in
2040. Door onverminderd te kiezen voor
slimme maatregelen, zoals aardgasloze
nieuwbouw, opwekken van zonne-energie,
duurzaam (openbaar) vervoer en een tweede
windpark, mits daar draagvlak voor is.

Wij willen het onderhoudsniveau een impuls
geven: parken, fietspaden, winkelgebieden
en ons mooie buitengebied. Bij voorkeur
samen met ondernemers en inwoners.
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Speerpunten  
 
Om Houten mooier en nog beter te maken, kiezen we voor de collegeperiode 2018-2022 
voor de volgende speerpunten: 
 
GEZOND EN FIJN WONEN IN HOUTEN 
Houten heeft kwaliteit, maar het kan beter. Meer gezelligheid en evenementen; iedere 
inwoner moet lid kunnen zijn van een club of vereniging. Sport en cultuur zijn belangrijk, 
verbinden de samenleving en krijgen een extra impuls. Het CDA stimuleert sociale 
verbanden. 
 
OUDEREN 
De samenleving in Houten vergrijst in snel tempo. Dat vraagt om gerichte oplossingen 
voor ouderen waar het betreft: wonen; zorg, gezondheid en mobiliteit. Daarnaast neemt 
eenzaamheid toe. Wij nemen ouderen serieus! 
 
DUURZAAMHEID 
Houten energieneutraal in 2040 is het doel. Hiervoor moet onverminderd worden ingezet 
op slimme duurzaamheidsmaatregelen, zoals aardgasloze nieuwbouw, voortzetting van 
het opwekken van zonne-energie en een tweede windpark met draagvlak onder inwoners. 
 
BETAALBAAR EN GOED WONEN IN HOUTEN 
Er zijn nog veel woningen nodig. Onze ambitie gaat verder dan het aantal nog te bouwen 
en geplande aantal woningen (1800) zoals opgenomen in de Woonvisie. Wij gaan voor 
2500 woningen, met een goede mix van huur-, koop- en sociale woningen. 
 
LEEFBARE KERNEN 
Wij versterken de kernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal met woningbouw op maat.  
Voorzieningen (scholen – ook de kleine-, bibliotheek, winkels) blijven in stand. Niet meer 
recreatie dan het buitengebied aankan! Wij zijn zuinig op het Eiland van Schalkwijk. 
 
INWONERS DIE HET NODIG HEBBEN KRIJGEN ONDERSTEUNING 
Wij hebben het goed in Houten. Daar zijn we trots op. Toch heeft een behoorlijk deel van 
de inwoners hulp nodig om een stapje verder te komen. Voor die inwoners wil het CDA er 
zijn op het gebied van zorg en werk. Zorg in de buurt. Werk – en zeker voor diegenen die 
een beperking hebben- dichtbij. Armoedebestrijding met lokale partners.  
 
ONDERNEMEN IN HOUTEN 
De ondernemers worden stevig ondersteund. Leegstand wordt bestreden. Samenwerking 
met Ondernemersverenigingen wordt gestimuleerd. De gemeente is 
voorwaardenscheppend actief; met en voor ondernemers. 
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HOUTEN VEILIG 
Houten is relatief veilig, maar dat kan altijd beter. Niet alleen criminaliteit bestrijden, maar 
nog beter is voorkomen. Dat kan alleen met de inwoners samen. Preventie-initiatieven in 
de wijk worden ondersteund. Elk wijk een buurt-app. 
 
HOUTEN BEREIKBAAR, DUURZAME MOBILITEIT 
Houten is onlosmakelijk verbonden met de regio. Dat vereist goede verbindingen, 
volwaardige aansluitingen op (snel)wegen en voorzieningen die de geluidsoverlast 
beperken zoals geluidsschermen -bij voorkeur met zonnepanelen- langs de A27. Fiets en 
openbaar vervoer hebben prioriteit. Ook in het buitengebied. Wij zijn niet tegen de auto, 
juist voor fiets en Openbaar Vervoer. 
 
DE SAMENLEVING DAT ZIJN WIJ ZELF  
Effectief bestuur dicht bij de inwoners. Het bestuur is er voor de inwoner en niet 
andersom! De kracht ligt in de wijk en bij vrijwilligers. Een wijkwethouder en 
initiatievenambtenaar helpen goede ideeën verder. Ambtenaren werken in de 
samenleving. Het gemeentehuis is als ‘Huis van de Stad’ op zaterdag open. 
 
OPENBARE RUIMTE 
Geen verdere vermindering van kwaliteitsniveau openbare ruimte. Het onderhoudsniveau 
heeft een extra impuls nodig. We zorgen goed voor ons groen, de fietspaden, de 
winkelgebieden en ons mooie buitengebied. Bij voorkeur samen met ondernemers en 
inwoners. 
 
 

Foto: Wietske Otter 
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Terugblik raadsperiode 2014-2018  
 
Het CDA kan terugblikken op een succesvolle raadsperiode in 2014-2018. We hebben  
–ondanks de lastige economische tijden– de gemeente Houten bloeiend kunnen 
achterlaten. We kunnen niet alles opnoemen waar we trots op zijn. Daarom noemen 10 
resultaten: 
 
• De transitie (overheveling van zorgtaken naar de gemeente) is in Houten goed 

verlopen. En daar mogen we als gemeente trots op zijn. Het CDA heeft actief 
geparticipeerd in dit proces. Onder meer in de Klankbordgroep Sociaal Domein en 
onze eigen CDA-Klankbordgroep “Transities”. En door goed te kijken en luisteren hoe 
de transitie in de praktijk uitpakt. Als CDA benadrukken we dat mensen zich echt 
gehoord moeten voelen. Natuurlijk zijn we er nog niet en zal ‘zorg’ veel aandacht van 
ons. 

 
• Recreatie-, sport- en cultuurvoorzieningen hebben we meer dan op peil gehouden. 

Mede dankzij onze wethouder Kees van Dalen die zoel Sport als Cultuur in zijn 
portefeuille had. Belangrijke resultaten zijn de Sportnota en de Cultuurvisie. 

 
• We behouden een vitaal buitengebied, met een goede balans tussen natuur, 

landbouw en recreatie. Het CDA heeft zich ingespannen om dit in 2 invloedrijke 
bestuursdocumenten te verankeren: de Structuurvisie Kromme Rijnstreek en het 
Bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat er 
beperkte woningbouw komt in de kleine kernen, zodat ook jonge mensen, die er 
willen (blijven) wonen die kans krijgen. 

 
• We voerden een waardevolle verkenning uit naar ambtelijke samenwerking met Wijk 

bij Duurstede. Hieruit bleek dat deze samenwerking niet succesvol zou worden. Maar 
we hebben heel veel inzichten overgehouden uit dit proces. Het CDA speelt een 
actieve rol in dit soort processen, omdat wij hiervoor schakelen met de CDA-fracties 
uit de andere gemeentes. Op deze manier kunnen wij ‘lokale’ belangen ook 
behartigen op regionaal of landelijk niveau, wat in toenemende mate noodzakelijk is. 

 
• Er is meer ruimte voor de organisatie van evenementen. Zo is toegezegd het 

sponsorbedrag bij het stadsstrand te verdubbelen, en is er een bijdrage in natura 
gedaan aan de ijsbaan. In 2018 komt er een Evenementenfonds. Evenementen 
organiseren is niet de kerntaak van de gemeente, maar we kunnen met raad (en 
daad!) wel een steun in de rug geven. 

 
• Meer woonruimte voor jongeren. Het CDA heeft de afgelopen periode de nadruk 

gelegd op woningen voor jongeren en starters. Bijvoorbeeld in de ‘Woonvisie’ en het 
‘Programma Ruimte’. In de tussentijd zien we dat daar veel gebeurd is: bijvoorbeeld 
woonruimte op de Molenzoom, waar we ook gelijk statushouders een huis konden 
bieden. 
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• Kansen voor Houtense zzp’ers en andere ondernemers. We hebben er als CDA voor 

gepleit dat Houtense ondernemers meer betrokken raken bij (regionale) 
ontwikkelingen, zoals de ruimtelijk-economische koers van de U10 en de Economic 
Board Utrecht (EBU). Hier zijn voorzichtige stapjes in gezet.  

 
• Duurzaamheid staat op de agenda. En is concreet geworden in het Programma 

Duurzaam, zoals met verduurzaming gemeentelijk vastgoed, circulair inkopen, 
ontstening van de buitenruimte, beleid openbare laadpalen en Visie zonneweides. 

 
• De kracht van de samenleving manifesteert zich! We zijn dankbaar voor initiatieven 

als het Wereldhuis, de Krachtfabriek, de Techniekfabriek, de Voedselbank, Stichting 
Leergeld, schuldhulpmaatjes, landelijke burendag-initiatieven, Wakkere Akker, Ferme 
Bermen, de Buurtklaver …  Het CDA houdt contact met deze initiatieven om te weten 
wat er speelt en om aandacht ervoor te vragen. In de ontwikkeling van het 
armoedebeleid hebben we een duidelijke rol gespeeld. Onze wethouder heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de opvang van een vluchtelingen en statushouders. 

 
• Houten is nog steeds mooi, groen en schoon. In de Monitor ‘Staat van Utrecht’ scoort 

Houten een 7,1 voor de openbare ruimte, als hoogste van de provincie Utrecht! 75% 
van onze inwoners vindt de eigen buurt schoon, volgens de Monitor Sociale Kracht 
2016. En 61% van de inwoners spant zich in voor de eigen buurt. We zijn daar als CDA 
trots op, ondanks de € 14 miljoen bezuinigingen om in 2018 een sluitende 
meerjarenraming te komen.  

 
• We geven, dankzij goed bestuur, een bloeiend en financieel stabiel Houten door. We 

bedanken hiervoor ook de constructieve samenwerking met onze coalitepartijen. Het 
CDA is trots op de tomeloze inzet van onze ervaren wethouder, raadsleden, 
commissieleden en vele andere betrokkenen. Het CDA wil zichtbaar zijn in Houten. 
Niet altijd herkenbaar aan een groene jas of sjawl, maar betrokken bij een initiatief, 
vereniging of zorgtaak. We nemen deze inzet en ervaring mee naar de verkiezingen 21 
maart 2018: wethouder Kees en raadsleden Robert, Willy en Jan staan ook van 2018-
2022 weer voor u klaar. 

 
Op www.cdahouten.nl leest u een uitgebreidere terugblik op de afgelopen raadsperiode. 



verkiezingsprogramma CDA Houten, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ‘t Waal 12 

1. Gezellig Houten 
 
‘Houten kan gezelliger’, wordt weleens verzucht onder inwoners en benoemd door 
bezoekers. Hoewel er veel te doen is, wordt nog vaak uitgeweken naar omliggende 
gemeentes.  
 
Het CDA wil Houten gezelliger maken. En hoe Hollands ‘gezellig’ ook is, het is niet een 
vanzelfsprekendheid voor alle Houtenaren. Het CDA wil dat iedereen toegang heeft tot 
kunst, cultuur, sport, winkelen, evenementen en belevenissen. Nu al heeft Houten een rijk 
cultureel leven. Ook zijn er allerlei prachtige (buurt)initiatieven die onze wijken mooier en 
groener maken. Maar er kan meer. Voor diverse leeftijden en interesses. De gemeente kan 
dit initiëren en initiatieven stimuleren en ondersteunen. 
 
Kunst en cultuur spelen hierin een belangrijke rol. Ze geven kleur aan de samenleving, 
dragen bij aan saamhorigheid en identiteit. Ook door ons kennis te laten maken met 
anderen werelden en tijden. Daarnaast bieden kunst en cultuur ontspanning; een 
belangrijke voorwaarde om het gezellig te hebben met elkaar. 
 

Foto: René van den Brandt 
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Cultuur en beleving 
 

De belangstelling voor cultuur kan nog groeien 
● In Houten hebben we een rijk cultureel leven onder coördinatie van Cultuur aan de 

Slinger door binnen het Houtense culturele veld te verbinden, initiëren, informeren 
en organiseren. Er zijn zo’n 200 verschillende culturele aanbieders en er is op het 
gebied van kunst en cultuur een rijk gevarieerd verenigingsleven. Het CDA wil dat de 
Houtense jeugd niet alleen aanspraak kan maken op de Jeugd-cultuurpas, maar ook 
op de aanvullende regeling vanuit het Jeugdcultuurfonds.  

● Wij vinden cultuur-educatieprogramma’s op scholen van belang om scholieren in 
aanraking te laten komen met cultuur en kunst. Van Fort Honswijk tot het 
Rijksmuseum, van het Wilhelmus tot Griet Titulaer. Ook leren scholieren verbinding te 
leggen tussen cultuur en openbare ruimte, bijvoorbeeld in samenwerking met 
Houtense ondernemers. 

● De bibliotheek krijgt met het Taalhuis een centrale rol in het voorkomen of oplossen 
van taalachterstanden. 

 

Evenementen krijgen een steuntje in de rug 
● We willen als CDA meerjarige culturele evenementen faciliteren en ondersteunen, 

bijvoorbeeld door beeldbepalende festivals samen met fondsen te financieren, 
zonder dat daarbij afhankelijkheid van de gemeente ontstaat. Op deze manier 
ontstaat een nog breder scala aan evenementen.  

● We dagen de jongeren uit om zelf ook met voorstellen en plannen te komen voor 
evenementen voor de jongeren-doelgroep. Wij helpen hen daarbij die te realiseren. 

● Het CDA hoort de wens en erkent het belang van evenementen. We kunnen hierin als 
Houten meer betekenen voor onze inwoners, jong en oud. Maar wat voor de een 
verrijking van de gezelligheid is, wordt door de ander als overlast ervaren. Het CDA 
zoekt een gezonde balans, in goede afstemming met omwonenden. 

● Een city-marketeer kan Houten positief op de kaart zetten bij ondernemers en 
organisaties buiten Houten. De rol van de city-marketeer moet worden uitgebreid 
naar een ‘cultuur- en evenementenmakelaar’.  

● In Houten zijn er grote festivals die momenteel betrekkelijk weinig aandacht krijgen. 
Het CDA wil dat evenementen zoals de Varsity een feest worden voor heel Houten. 

 

Op zoek naar nieuwe plekken om iets te beleven 
● We ondersteunen buurtinitiatieven die het sociale contact in wijken bevorderen. 

Voorbeelden zijn Gluren bij de Buren, gezamenlijk groenbeheer, zorgcoöperaties en 
het bevorderen van ervaren veiligheid/mobiliteit.  

● Het CDA zet zich ervoor in dat ‘oud’ en ‘jong’ elkaar vinden. We moedigen initiatieven 
aan en faciliteren waar nodig. Bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten in onze 
woonzorgcentra, of kinderopvang in De Loericker Stee om ouderen met dementie te 
activeren en de arbeidsvoorwaarden voor (schaars) personeel te verbeteren.  
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● Het gemeentehuis gaat op zaterdag open voor burgerzaken. Dit helpt inwoners om 
gemeentelijke zaken te kunnen regelen buiten werktijd. Tegelijk stellen we het 
gemeentehuis op zaterdag en maandag beschikbaar voor andere activiteiten. 

● Het CDA is voor een klimpark in Nieuw Wulven, in combinatie met natuur-educatie-
routes en beperkte duurzame natuur-recreatie. 

● We willen extra voorzieningen en belevenissen realiseren voor jongeren in Houten. 
Bijvoorbeeld een Houtense skate-parade. 

● Het CDA is voorstander van kleinschalige horeca op plekken waar mensen graag 
samenkomen. We denken hierbij aan Nieuw Wulven en een wijkgebouw en nieuwe 
locatie voor De Kleine Geer. Dergelijke faciliteiten worden ingepast in toekomstige 
nieuwbouwlocaties. 

 

Het winkelen in Houten moet gezelliger worden 
● We maken het winkelplein op Het Rond gezelliger. Hier wordt nu al aan gewerkt en in 

geïnvesteerd door de gemeente (de openbare ruimte) en vastgoed-eigenaar Altera 
(de gebouwen). Initiatieven die het winkelcentrum levendiger maken, worden door 
het CDA omarmd en zo nodig ondersteund.  

● We maken het Oude Dorp nog gezelliger door de parkeerdrukte te reduceren.  
● Het CDA wil dat er op zaterdag een extra markt op het Rond komt voor lokale 

ondernemers. Dit levert meer gezelligheid op en biedt Houtense ondernemers de 
kans om zichzelf te presenteren.  

● We maken het winkelcentrum Castellum gezelliger door meer verbinding te leggen 
met de recreatieve aantrekkelijkheid van de Kromme Rijnstreek en het Eiland van 
Schalkwijk. Het station van Houten Castellum kan een knooppunt worden voor meer 
bezoek van toeristen. 

● Winkelen is vaak een combinatie van noodzaak en gezelligheid. Het CDA wil daarom 
toestaan dat er combinaties ontstaan tussen horeca en retail. 
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2. Sportief Houten 
 
Sport ontspant. Sport is enorm belangrijk voor een gezond leven. En, sport brengt mensen, 
vrijwilligers, supporters, bezoekers, samen: in verenigingen, trainingen en wedstrijden. 
 
Houten kent een uitstekende sportinfrastructuur: we hebben een gevarieerd sportaanbod 
en onze sportverenigingen zijn goed georganiseerd en actief. Een aantal verenigingen zet 
met topsport Houten ook landelijk op de kaart. De amateur- en topsport in Houten 
versterken elkaar.  
 
Het CDA is daar ontzettend trots op en wil dat behouden. Omdat de demografische 
samenstelling van Houten wijzigt, ligt er ook een kans en een taak voor de verenigingen 
binnen Houten. 
 
 

Foto: René van den Brandt 



verkiezingsprogramma CDA Houten, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ‘t Waal 16 

We onderhouden een breed en bereikbaar aanbod aan sport 
● We blijven ons inzetten voor een gevarieerd en ruim aanbod van sporten in Houten. 

Sport is voor iedereen bereikbaar: een lichamelijke of financiële beperking mag 
deelnemen aan sport en bewegen niet in de weg staan.  

● Sportaccommodaties zijn goed toegankelijk en worden ingezet voor multifunctioneel 
gebruik, zoals bewegen voor ouderen en andere doelgroepen. Een belangrijke plek is 
ingeruimd voor buurtsportcoaches. 

● Ook in de openbare ruimte stimuleert het CDA de sportbeoefening. Hiervoor zijn 
goede voorzieningen nodig.  

● Houten verdient het om een atletiek-voorziening te realiseren. Het CDA wil verkennen 
of en hoe we dit samen met initiatiefnemers voor elkaar kunnen krijgen. 

 

Sport heeft veel te bieden  
● We zijn trots op de vele vrijwilligers binnen de sport en zetten hen graag jaarlijks in 

het zonnetje. 
● Het CDA ondersteunt citymarketing Houten met het positioneren van 

sportevenementen met landelijke- of regionale uitstraling.  
● Houten biedt ook ruimte voor topsport: we faciliteren de Houtense 

topsportverenigingen en topsporters. Topsport is vaak een goede stimulans voor de 
breedtesport. Dat zien we aan de belangstelling voor de Tour de Schalkwijk en 
volleybal bij Taurus. 

● Sportcomplexen kunnen meer ruimte bieden aan vrijetijdsbesteding van jongeren: 
geen ‘hek’ eromheen, maar een ‘open deur’. 

  



verkiezingsprogramma CDA Houten, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ‘t Waal 17 

3. Veilig en bereikbaar Houten 
 
Houten is veilig. Het CDA zet zich ervoor in Houten nog veiliger te maken. We vinden het 
belangrijk dat inwoners niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. In wijken en 
onderweg.  
 
Criminaliteit heeft een grote impact op het slachtoffer, de directe omgeving en het gevoel 
van veiligheid. En ook (verkeers)overlast op wegen en fietspaden, en overlast in parken en 
wijken kan betrokkenen schaden. Fysiek en mentaal. 
 
Veiligheid is een basisbehoefte als we willen dat mensen zich thuis en geborgen voelen in 
Houten. 
 

Foto: Cora Gerritsen 
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Veilig in de wijk 
 

De dreigende toename van criminaliteit vóór zijn 
● De gemeente ondersteunt en faciliteert actief buurtpreventie. In 2019 hebben alle 

wijken een buurtapp.  
● Politie-surveillance en inzet van wijkagenten is noodzakelijk. Buurtpreventie is niet 

genoeg.  
● Het CDA wil de (forse) stijging van (pogingen tot) inbraken een halt toe roepen. Het 

aantal pogingen is de afgelopen jaren gestegen. En ook de geslaagde inbraken nemen 
toe. Het aantal aangiften van autokraak voor auto-onderdelen is ook gestegen. 
Adequate surveillance van politie helpt hiertegen. Daarnaast is het belangrijk dat 
bewoners goede maatregelen nemen om inbraak tegen te gaan. En dat burgers 
aangifte blijven doen.  

 

Veilig en Bereikbaar onderweg 
De verkeersveiligheid in Houten is goed. Maar de hoeveelheid verkeer blijft groeien. Hoe 
gaan we daarmee om? Het CDA wil dat Houten bereikbaar blijft, maar wel veilig en 
duurzaam. De fiets speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol in de prioritering. Daarna 
komt het openbaar vervoer. En tot slot de auto. 
 

Verdere verbetering en ontwikkeling van de fietspaden 
● We willen ‘ontbrekende’ schakels aanpakken in het Houtense fietsnetwerk, zoals het 

traject Lobbendijk-Hoefbladhof, aansluiting Oostrumsdijkje- Beusichemseweg en het 
tweede deel van de Beusichemseweg naar de Goyerbrug. Hier moet je veilig kunnen 
fietsen. 

● Ook in het buitengebied moeten veilige fietsverbindingen komen, zoals tussen 
Houten en Bunnik. 

● Bestaande fietsroutes worden zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor e-bikes. Dat 
betekent nieuwe fietsroutes breder maken en bestaande routes opknappen, 
verbreden en obstakels verwijderen. Met de ontwikkeling van e-bikes nemen de 
mogelijkheden toe om te reizen per fiets. Dat biedt kansen voor de ontlasting van het 
woon-werkverkeer met de auto in de regio.  

● Kwetsbare doelgroepen moeten veilig kunnen fietsen, zoals ouderen en 
schoolkinderen. Het CDA wil daarom weer starten met periodieke preventieve 
toetsing op veilig en sociaal gedrag in het verkeer.  

 

Onderzoek naar een beter openbaar vervoer in Houten en het buitengebied  
● Het CDA wil dat Houten opnieuw het openbaar vervoer op de kaart zett. Dit laat nu te 

wensen over binnen de Rondweg en naar de kernen van Houten.  
● Daarnaast vragen ontwikkelingen in het buitengebied ook om een heroriëntatie op 

deze voorzieningen in lijn met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. We zoeken 
samen met participanten, zoals de Stichting Vervoer Houten naar slimmere en 
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duurzamere mobiliteit uit de mogelijkheden die ‘smart mobility’ in de komende jaren 
gaat bieden. 

 

Samen aanpakken van verkeersonveilige punten in Houten 
● Het CDA wil de komende raadsperiode met omwonenden en betrokkenen een 

oplossing vinden voor verkeers-belemmerende en onveilige punten, zoals de 
doorstroming van autoverkeer op de Rondweg tussen Kruisboog-Binnenweg-
Limesbaan, de Kruitmolen-kruising die voor fiets- en autoverkeer onoverzichtelijk is, 
en de situatie rondom de Odijkseweg.  

 

Een veilige afwikkeling van verkeer over het spoor in Schalkwijk  
● De toename van het treinverkeer belemmert het verkeer over de spoorweg. Het CDA 

wil overleg met ProRail om oplossingen te zoeken om de gevolgen van die toename 
van het treinverkeer. Wij pleiten voor onderzoek naar een duurzame en veilige 
verbinding voor alle verkeer. Inwoners moeten niet eindeloos wachten of omfietsen.  

 

Inwoners terzijde staan bij de overlast van spoortrillingen 
● Het CDA helpt de inwoners die last hebben van spoortrillingen in hun pogingen de 

overlast weg te nemen. De gemeente Houten kan dit probleem zelf niet oplossen, 
maar moet wel een rol spelen in signalen naar de provincie Utrecht en het Rijk. Wij 
trekken samen op met de betrokkenen inwoners richting partijen die hier een rol in 
hebben, zoals ProRail en het ministerie van I&M. 

 

Meer en betere groene golven 
● We gaan voor slimmere verkeersregelinstallaties die de verkeersafwikkeling op een 

meer begrijpelijke en verkeersafhankelijk wijze afhandelen. 
 

Geluidsoverlast A27 tegengaan 
● De komende collegeperiode wordt hard gewerkt aan de aanpassing van de Ring 

Utrecht en de verbreding van de A27. Dit bevordert de doorstroming, maar zal tot 
behoorlijke overlast leiden, ook in Houten. We pleiten voor absorberende 
geluidsschermen bij de A27, waar ook de mogelijkheid wordt gecreëerd voor 
zonnepanelen op deze schermen.  

 

Méér dan een driekwart ontsluiting van de A12 
● Het CDA wil de haalbaarheid onderzoeken van een volledige aansluiting van de 

Limesbaan op de A12. De geplande driekwart-aansluiting (richting Veenendaal) zal de 
overlast van het sluip- en doorgaand verkeer in het buitengebied van Bunnik en 
Houten niet voldoende kunnen oplossen. Daarom willen we nog tijdens de realisatie 
van deze aansluiting onderzoeken of volledige aansluiting mogelijk is via de afslag 
Bunnik en de parallelweg langs de A12. 
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Verminderen van parkeeroverlast 
● Het CDA gaat een aantal overlastsituaties aanpakken met bewoners, betrokkenen en 

bedrijven, zoals de situatie in De Bouw, waar onvoldoende parkeerplaatsen bij 
woningen zijn of de situatie bij SV Houten.  

 

Nieuwe brandstoffen worden bereikbaar 
● We willen als CDA actief meedenken in het tijdig, veilig en adequaat beschikbaar 

maken van duurzame brandstoffen. Ons wagenpark wordt schoner en duurzamer. De 
snelheid waarmee dat gebeurt is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van deze 
duurzame brandstoffen. Wij realiseren in de openbare ruimte volwaardige 
voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s. Voorbeelden zijn nu elektrisch 
rijden en waterstof.   
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4. Een groeizaam ondernemersklimaat in Houten 
 
De economie is weer uit het dal van de recessie geklommen. In Houten viel dat allemaal 
wel mee, maar wel heeft dat merkbare effecten gehad op de toegenomen leegstand van 
kantoren en in de winkelcentra. De gemeente Houten is in 2017 ook gedaald naar de 102e 
plaats in de Economische Monitor van Elsevier. Jaren daarvoor scoorden we in de top van 
die monitor. 
 
De belangrijkste rol van de gemeente is om voorwaarden te scheppen, die een goede 
economie mogelijk maken. Dat betekent ondernemersinitiatieven stimuleren en faciliteren. 
Een belangrijke rol is weggelegd voor de samenwerkende ondernemersverenigingen in het 
kader van het pas gesloten convenant ‘Ondernemend Houten’ met het Economisch 
Platform Houten. Sterke sectoren in Houten zijn de zorg en de agrarische bedrijvigheid. 
Daar liggen dan ook kansen bij een opbloeiende economie. 
 

Foto: René van den Brandt - truckersdag 
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De gemeente komt proactief op voor de Houtense ondernemersbelangen 
● De gemeente behartigt proactief de belangen van de Houtense ondernemers in regio-

verband. 
● Het CDA wil voor de lokale ondernemers en ondernemersverenigingen, dat zij goed 

aangehaakt worden op regionale ontwikkelingen en kansen. De regio Utrecht is een 
economisch sterke regio en wil zich ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor 
Healthy Urban Living. De leidende thema’s voor de toekomst van de regio van de 
Economic Board Utrecht (EBU) zijn ‘Groen, Gezond en Slim’. In U10-verband (10 
gemeenten rondom Utrecht) is een ruimtelijk economische koers uitgezet en daar is 
een Uitvoeringsagenda voor opgesteld met gezamenlijke acties.  

 

Meer activiteiten van Houtense Ondernemersverenigingen in het Economisch Platform 
● Het CDA wil de wenselijkheid en haalbaarheid onderzoeken van een 

Ondernemersfonds voor Houten. Het Economisch Platform Houten (EPH) vindt het 
CDA een belangrijke schakel tussen gemeente en bedrijfsleven in Houten. Door 
samenwerking met en samenvoeging van verwante ondernemersplatforms zoals 
Platform Maatschappelijk Ondernemen, Stichting Beheer Bedrijfsbeveiliging Houten, 
Duurzaamheidsfonds Houten krijgt het EPH meer slagkracht en armslag.  

● In het kader van de Participatiewet hebben werkgevers afgesproken dat er extra 
banen bij bedrijven (en ook bij de overheid) komen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Het EPH is de partij die de invulling van deze afspraken voor 
Houten waarborgt. 

 

Lokale bedrijven krijgen goede kansen voor opdrachten van de gemeente 
● Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet transparanter worden. Bij 

meervoudige onderhandse aanbestedingen, waarbij de gemeente drie partijen om 
een offerte vraagt, moet minimaal één lokale partij geselecteerd worden. Tenzij 
aangetoond kan worden dat er geen lokaal bedrijf is dat die diensten kan leveren.  

● Voor enkelvoudige onderhandse aanbestedingen wil het CDA dat lokale ondernemers 
ruimschoots kansen krijgen.  

● We vinden dat de gemeente transparanter moet communiceren over uitvoering van 
het aanbestedingsbeleid, vanzelfsprekend met inachtneming van de privacy. 

 

Houten wordt de MKB-vriendelijkste gemeente in de provincie Utrecht 
● Het CDA wil dat de gemeente Houten de MKB-vriendelijkste gemeente wordt van de 

provincie Utrecht, en daarna landelijk. De gemeente moet zich hiervoor inspannen.  
● Het ondernemersklimaat in onze gemeente is gediend met een klantgerichte 

benadering. Onderdeel daarbij is het functioneren van het accountmanagement voor 
bedrijven, waarbij een ondernemer met plannen door één accountmanager van het 
‘ondernemersloket’ wordt begeleid om die plannen voortvarend door de 
gemeentelijke organisatie te leiden.  
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Een initiatieven-makelaar (‘scharrelambtenaar’) voor lokale samenwerkingen 
● Het CDA ondersteunt volledig bewonersinitiatieven voor samenwerkingsverbanden. 

En we vinden dat de gemeente dit moet ondersteunen. Het gebeurt steeds vaker dat 
bewoners zelf in actie komen, en ook juridisch vormgeven aan een 
samenwerkingsverband. Vanuit ‘gespreide verantwoordelijkheid’ vinden we dit een 
heel goede zaak.  

● De gemeente belast speciaal een ambtenaar met de opdracht om dergelijke 
initiatieven op te sporen, daarvoor de juiste mensen en fondsen te activeren en die 
initiatieven voortvarend door het gemeentelijk apparaat te loodsen. 

 

Aanpakken van leegstand in de winkelcentra 
● Het CDA vindt dat de Retailvisie 2016-2020 voortvarend uitgevoerd moet worden, 

vanuit het oogpunt van gezellige winkelcentra en het lokale voorzieningenniveau. De 
voortgang wordt regelmatig gemonitord. De resultaten van de Retaildeal met de 
Minister van Economische Zaken moeten meer inzichtelijk worden. 

● De leegstand in de drie centra in Houten wordt verplaatst naar de buitenranden, 
waarna herbestemming kan plaatsvinden. Dit vereist een daadkrachtig beleid van de 
gemeente in overleg met de eigenaren van de centra en de ondernemers.  

● De gemeente moet retail-ondernemers rechtszekerheid bieden. Zij hebben door de 
crisis vaak moeilijke tijden achter de rug. Voor de toekomst is het noodzakelijk dat de 
gemeente geen ontwikkelingen ondersteunt of toestaat die een goede toekomst van 
de detailhandel tegengaat.  

 

Glasvezel op alle bedrijventerreinen in Houten 
● De gemeente faciliteert dat op alle bedrijventerreinen in Houten glasvezel is of wordt 

aangelegd. Om als bedrijf competitief te kunnen zijn in Houten moet de infrastructuur 
van de bedrijventerreinen toereikend zijn, waaronder de netwerkinfrastructuur voor 
digitale toepassingen.  

 

We omarmen innovatieve ondernemers in ons buitengebied 
● Het CDA wenst dat de gemeentelijke organisatie erop ingesteld is, dat nieuwe 

plannen met een positieve blik worden beoordeeld en zorgvuldig worden begeleid. 
Zodat aan de verwachtingen van initiatiefnemers wordt voldaan. De nieuwe 
structuurvisies voor de Kromme Rijnstreek en het Eiland van Schalkwijk, die in de 
afgelopen collegeperiode zijn vastgesteld, bieden kansen aan innovatieve 
ondernemers in de landbouw en recreatie. Via het beginsel van de 
‘uitnodigingsplanologie’ worden deze plannen omarmd en op haalbaarheid 
beoordeeld.  

 

Er komt een economische visie voor Houten 
● Er moet een overkoepelende economische visie komen. Hierbij krijgen ondernemers 

en partners vanuit het onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
woningcorporaties de mogelijkheid krijgen om mee te denken over een sterke 
economie van de toekomst van Houten. Deze economische visie volgt op de 
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Retailvisie, Kantorenvisie en Woonvisie die de afgelopen collegeperiode zijn op- en 
vastgesteld. 

 

Ondernemers krijgen kansen met nieuwe Omgevingswet  
● Op 1 januari 2021 wordt naar (de laatste) verwachting de nieuwe Omgevingswet 

ingevoerd. Deze wet vervangt vele andere huidige wetten en regelingen in de 
ruimtelijke ordening. Het CDA stelt goede ondernemers- (en ook 
bewoners)participatie centraal in de vormgeving van de toepassing en uitvoering van 
de Omgevingswet. We hebben hierbij speciale aandacht voor de energietransitie, 
circulair bouwen en andere duurzaamheidsaspecten van een duurzame leefomgeving. 
Op deze manier benutten we de kansen die de Omgevingswet biedt voor actieve 
participatie van ondernemers bij het opstellen en uitvoeren van nieuwe ruimtelijke 
plannen.   
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5. Wonen in Houten 
 
Er zijn meer woningen nodig. Ook in Houten. Houten ligt in de economisch aantrekkelijke 
regio van universiteitsstad Utrecht: centraal, met een steeds voller rakende Randstad. 
Steeds meer bedrijven vestigen zich in de regio Utrecht, met een enorme druk op de 
woningmarkt als gevolg. Die druk wordt ook steeds groter, omdat de economische crisis in 
2008 de woningmarkt heeft gestagneerd. Hierdoor heeft iedereen moeite met het vinden 
van huisvesting. Starters, de groep tussen 25 en 60 en senioren. 
 
Inwoners wonen prettig in Houten. De groenzone, het fietspaden-stelsel, de 
centrumgebieden, de weidse buitengebieden en onze cultuurhistorische schatten zorgen 
ervoor dat het in Houten goed wonen, werken en leven is. Het oplossen van de 
woningvraag, mag aan dit kenmerkende Houten geen afbreuk doen.  
 

Foto: René van den Brandt 
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Wij willen 700 woningen extra bouwen 
● Het CDA wil de komende jaren 2.500 (betaalbare) woningen realiseren voor starters, 

gezinnen en ouderen in een goede mix van zowel huur (sociale huur en huur voor de 
middeninkomens) als koop. Het bestaande woningbouwprogramma voorziet in de 
bouw van 1.800 woningen tot 2025. Met de bouw van 1.800 woningen is echter de 
woningbouwbehoefte binnen Houten en de regio niet opgelost.  

● Het CDA vindt dat, waar nodig en mogelijk, we door moeten gaan met het vervangen 
of transformeren van verouderde kantoren, bedrijfs- en winkelpanden tot woningen.  

● We sluiten bouwen buiten de Rondweg niet bij voorbaat uit. Wij zijn in afwachting 
van de uitkomsten van het onderzoek naar de stedenbouwkundige verkenning, die 
begin 2018 verschijnen om op basis daarvan onze standpunten te bepalen. 
 

We zien uit naar de uitkomsten van de stedenbouwkundige verkenning over wonen 
● In de woonwijken blijft maximaal drie woonlagen en een kap de norm, passend in het 

patroon van de omliggende en aangrenzende bebouwing. Het CDA wil geen 
hoogbouw bij inbreidingslocaties in de woonwijken. Mede afhankelijk van de 
uitkomsten van de stedenbouwkundige verkenning willen wij hoogbouw in de 
centrumgebieden niet bij voorbaat uitsluiten. 

● Bij inbreidingslocaties blijft de parkeernorm 1.4. parkeerplaats per wooneenheid. 
● Bij het transformeren van kantoren en winkels zal die transformatie uit meer lagen 

kunnen bestaan.  
 

Diverse bouw voor verschillende groepen en waar mogelijk levensloopbestendig 
● Het CDA vindt het belangrijk dat jong en oud, één- en meerpersoonshuishoudens en 

gezinnen door elkaar wonen in één plan of één wijk. Het CDA is daarom voorstander 
van levensloopbestendige woningbouw.  

● Het CDA is voor een goede mix, ook van koopwoningen en huur. We willen 
voorkomen dat er achterstandswijken of elitaire wijken ontstaan.  

● Woningen moeten zo gebouwd worden dat ze makkelijk te transformeren zijn naar 
een ander type huis. Dat is belangrijk voor een goede doorstroming. En dat kan eraan 
bijdragen dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Domotica kan 
daarbij helpen. Mensen blijven namelijk langer thuis wonen, maar kunnen behoefte 
krijgen aan zorg. Het vraagt extra aandacht om de samenleving voor iedereen 
toegankelijk te houden. Voor mensen van elke leeftijd: jongeren, ouderen en 
iedereen daartussenin. 
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De groene en dorpse uitstraling van Houten is belangrijk 
● We willen dat Houten haar groene en dorpse uitstraling behoudt. Zoals de groenzone, 

het fietspaden-stelsel en veel groen en bomen in de wijken. Bij nieuwbouw- en 
transformatieprojecten moet hier rekening mee gehouden worden.  

 
 

Op zoek naar nieuwe vormen van wonen 
● Het CDA ondersteunt initiatieven voor nieuwe woonvormen die ontmoeting en ‘oog 

voor elkaar’ stimuleren. Houten vergrijst. In 2030 heeft één op de drie huishoudens 
bewoners met een leeftijd boven 65 jaar. En in 2040 zal 40% van de ouderen ouder 
zijn dan 65 jaar. Een grote groep hiervan is alleenstaand. Die groep wil graag op 
zichzelf wonen, maar vaak ook in de buurt van anderen en met voldoende comfort. 
Waar velen van die groep nu in een eengezinswoning wonen met een tuin, zullen zij 
overwegen te verhuizen naar een gelijkvloerse woning die van alle gemakken is 
voorzien. Juist vanuit die groep zullen ideeën komen voor nieuwe vormen van wonen. 
Ook anderen kunnen echter met ideeën komen. Het CDA wenst dat die ideeën serieus 
genomen worden. Ze zorgen voor saamhorigheid en een krachtige samenleving. 

 

Geen bouw zonder overleg en participatie met de betrokken inwoners 
● Omwonenden van bouwprojecten op ‘inbreidingslocaties’ (locaties binnen Houten) 

moeten vanaf het eerste moment bij planvorming betrokken worden. Dit vindt het 
CDA heel belangrijk, omdat de huidige mogelijkheden om te bouwen in Houten vooral 
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in de bestaande woonomgeving zijn. Door te werken met startnotities waarin kaders 
voor het gebied worden meegegeven, kan een transparant participatieproces worden 
doorlopen en kan de raad het oordeel van de burgers als een zwaarwegend advies 
meenemen bij de besluitvorming. 

● Het CDA vindt het belangrijk dat bewoners zich organiseren en een volwaardige en 
serieuze gesprekspartner voor de gemeente zijn. Bewoners worden uitgedaagd zelf 
met plannen te komen. 

 

Grootschalige verkamering en splitsen van woningen moet voorkomen worden 
● Het CDA wil terughoudend omgaan met het ‘verkameren’ en splitsen van bestaande 

woningen. Op deze wijze aanpassen van het bestaande woningbestand doet al snel 
een inbreuk op de leefomgeving. Zo zal de druk op het parkeren toenemen en kan 
verrommeling van de buitenruimte ontstaan.  

● Vanwege de druk op het woningbestand moet ‘scheefwonen’ zoveel mogelijk worden 
tegengegaan. Scheefwonen is een belangrijke oorzaak van de huidige wachtlijsten in 
de sociale huursector. Voor deze problematiek trekken we samen op met de 
woningcorporaties.  
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6. Duurzaam en groen Houten 
 
Het CDA is zeer betrokken bij de zorg voor een duurzaam en groen Houten. Meer dan de 
helft van alle CO2-uitstoot ontstaat in en rondom de grote steden. Het is daarom niet 
alleen aan de centrale overheid, maar zeker ook aan de grote steden zelf en de plaatsen 
eromheen om maatregelen te nemen. Het CDA Houten zet zich ervoor in dat Houten hierin 
haar verantwoordelijkheid neemt.  
 
Het CDA wil de wereld mooier doorgeven dan deze nu is. We dragen met z’n allen de 
verantwoordelijkheid hiervoor. In het kader van het klimaatakkoord van Parijs heeft de 
centrale overheid de ambitie dat Nederland in 2050 energieneutraal is. CDA Houten willen 
de lat hoger leggen. Houten streeft daarom naar een energieneutraal Houten in 2040.  
 

Foto: Wietske Otter 
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Nieuwe wijken worden aardgasvrij en woningen energieneutraal 
● Het CDA streeft ernaar dat nieuwe woonwijken aardgasvrij zijn. Daarnaast moeten 

nieuwe woningen energieneutraal gebouwd worden en bestaande woningen 
energieneutraal gemaakt. In regelgeving wordt dit de norm. De reden is dat meer dan 
de helft van alle CO2-uitstoot ontstaat in en rondom de steden. Gemeenten kunnen – 
en moeten – daarom zélf een klimaatbeleid voeren.  

● De warmtekrachtcentrale in Houten Zuid gaat draaien op een duurzame energiebron, 
zoals aardwarmte of biogas. Op dit moment is de warmtekrachtcentrale namelijk één 
van de grootste verbruikers van aardgas in Houten. 

 

Gemeentelijke gebouwen krijgen zonnedaken 
● Alle gebouwen van de gemeente worden in de komende vier jaar van zonnedaken 

voorzien. Allereerst het gemeentehuis, maar ook andere gebouwen van de gemeente.  
● Het CDA wil dat de gemeente gelieerde instellingen of instellingen met een subsidie-

relatie stimuleert om op zonnedaken over te gaan. De overheid geeft het goede 
voorbeeld. 

 

Ruimte voor innovatie en initiatieven vanuit de samenleving 
● Om te stimuleren dat er initiatieven ontstaan, is het CDA er voorstander van dat er 

inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd die leiden tot initiatieven. Denk aan 
het Duurzaamheidsdebat Houten en het Debat Toekomstvisie Houten waaraan 1.200 
inwoners deelnamen. Houten loopt in veel zaken voorop en wil ook op het gebied van 
duurzaamheid en energie-(zuinig) innovatief zijn. Die innovatie ontstaat vaak naar 
aanleiding van initiatieven vanuit de samenleving.  

 

Anders kijken naar mobiliteit in de toekomst: duurzaam autogebruik  
● Duurzaam woon-werkverkeer van ambtenaren wordt gestimuleerd met concrete 

maatregelen. Er zullen steeds meer ouderen komen die actief zijn en blijven en zich 
ook verplaatsen. Jongeren zijn nu al en in de toekomst nog meer niet gericht op het 
bezit van een auto maar meer op het gebruik kunnen maken van de dienst vervoer 
per auto als een service. Gezamenlijk autobezit, in diverse vormen neemt de 
komende jaren dan ook verder toe. 

● De gemeentelijke organisatie vervult een voorbeeldfunctie door het verduurzamen 
van het eigen wagenpark en het terugdringen en verduurzamen van dienstreizen.  

● Bij alle publieke gebouwen moeten minstens twee elektrische oplaadpunten voor 
auto´s zijn. Ook in wijken moet een dekkende infrastructuur voor oplaadpunten 
ontstaan. Het CDA vindt daarbij wel belangrijk dat er verder gekeken moet worden 
dan alleen elektrisch rijden. Waterstofauto’s en de bijbehorende infrastructuur 
behoren ook tot de opties om in Houten uit te rollen. 

● Er zal meer en meer vraag komen naar (gedeeld) gezamenlijk autobezit. De auto’s 
zullen meer en meer gebruik maken van alternatieve (lees schonere) brandstoffen. 
Hiervoor zullen ook meer oplaad- of tank-voorzieningen nodig zijn. In de gemeente 
Houten zijn te weinig elektrische oplaadpunten voor auto´s.  

● Auto’s worden meer en meer autonoom en met elkaar en de infrastructuur 
verbonden (connected). Dit moet actief worden opgevangen in het verkeerssysteem 
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en parkeerbeleid. Dit is nog een grote uitdaging. Zeker omdat er een langdurige 
transitieperiode ontstaat met een mixed fleet, waarbij conventionele en nieuwe 
voertuigen gemengd gebruikmaken van de infrastructuur. 

● Het CDA zet in op het faciliteren van deze ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat er 
een goede balans blijft tussen mobiliteitsbehoefte, de kwaliteit van de leefomgeving 
en duurzaamheid. 

 

Tweede windmolenpark is noodzaak 
● Willen we deze wereld en onze gemeente goed en met vertrouwen doorgeven aan de 

generaties na ons? Dan ligt er een belangrijke taak tot het verduurzamen van onze 
energiehuishouding. Om dat te kunnen verwezenlijken is het CDA onder meer 
voorstander van een tweede windmolenpark. Belangrijk voor het CDA is het draagvlak 
onder omwonenden. Realisatie is mogelijk, wanneer initiatiefnemers of de gemeente 
voldoende draagvlak weten te creëren onder omwonenden. Hoewel in de provinciale 
structuurvisie een principe-locatie is bepaald voor windmolens, meent het CDA dat 
windmolens het beste langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen 
worden. Wij zijn er voorstander van om hiernaar onderzoek te doen. Het CDA wil 
daarbij een win-/win-situatie creëren voor de direct omwonenden en dat deze ook 
financieel baat hebben bij het windmolenpark. 
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Ook inzetten op zonne-energie en zonnepanelen op geluidsschermen  
● Het CDA is een warm voorstander van alternatieve vormen van energieopwekking. 

Het huidige beleid ten aanzien van het stimuleren van zonnepanelen wordt 
onverminderd voortgezet, zowel op bestaande gebouwen als in de nieuwbouw. De 
gemeente speelt een belangrijke aanjaag- en netwerkfunctie. 

● Een andere vorm van alternatieve energie zijn zonnevelden. Het CDA is er geen 
voorstander van dat deze aangelegd worden in open groene velden. Met goede 
inpassing in het landschap, kan deze vorm van energieopwekking een belangrijke 
bijdrage leveren aan onze doelstellingen. 

● Naast de A27 komen geluidsschermen. Ook deze kunnen voorzien worden van 
zonnepanelen. 

● Het aanbrengen van zonnepanelen op geschikte locaties van de geluidswal grenzend 
aan de Rondweg; 

● Gebouwen waar asbest wordt verwijderd en tegelijk zonnepanelen op komen, 
ontvangen dubbel subsidie. 

  

Aandacht voor wateroverlast door veranderend klimaat 
● Dit streven wordt bereikt niet alleen door maatregelen in de afvoer van overvloedig 

regenwater, maar ook door het vergroenen van privétuinen.  
 

Parkeren op groene parkeerplaatsen 
● Het CDA wil geen groen opofferen aan parkeren. Wij kiezen als alternatief voor 

samenwerking tussen ondernemers gemeente en maatschappelijke organisaties in 
het multifunctioneel gebruik van parkeerruimtes.  

● We gaan tegelijk zoveel mogelijk parkeerplaatsen groen maken, door open stenen te 
gebruiken in plaats van dichte stenen.  

 

Proeftuin voor uitgebreid duurzaam kleinschalig vervoer 
● We zetten in op duurzame vormen van vervoer binnen de Rondweg en naar de 

kernen. Houten wordt regionaal een proeftuin smart mobility.  
 

Fietsroutes worden uitgebreid en versterkt 
● Houten is de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. Inwoners vinden het 

daarom prettig om in Houten te wonen.  
● De fietspaden-structuur in Houten en omgeving draagt bij aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen, door het verkleinen de afstanden woon-werkverkeer. 
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Geen afbreuk aan kwaliteit openbaar groen 
● Het onderhoudsniveau van het openbaar groen moet omhoog. Houten wordt door 

zijn inwoners gewaardeerd vanwege het vele openbaar groen en de groenzone. De 
kwaliteit staat echter hier en daar onder druk. Dat kan ook door slimme afspraken te 
maken met inwoners en door goede initiatieven van inwoners op te pikken.  

 

Circulaire economie 
 
Houten wil voortouw nemen om circulaire stad worden 
● Een circulaire economie helpt in het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en beperkt 

de uitstoot van broeikasgassen. Hergebruik van grondstoffen staat daarbij centraal. 
De gemeente Houten heeft het Betonconvenant getekend en streeft daarmee naar 
een regionale aanpak met aannemers en slopers. In de bouw liggen veel kansen voor 
een circulaire economie. Betonafval is één van de grootste afvalstromen in de regio. 
De gemeente neemt nu circulair beton standaard op in de bestekken voor bestrating. 

  
● Bedrijven, organisaties en stakeholders uit de bouwketen in Houten moeten ook 

uitgenodigd worden om mee te doen aan dit convenant en daarmee ook zichtbaar 
ambassadeur worden van de circulaire economie. 
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7. Samen leven 
 
Alle inwoners van Houten kunnen meedoen in de samenleving. We hebben oog voor elkaar 
en ondersteunen mensen die dat nodig hebben. De maatschappelijke cohesie in Houten is 
groot, dat koesteren we en we stimuleren het verenigingsleven. De gemeente werkt samen 
met maatschappelijke organisaties, verenigingen en kerken. Zij hebben een belangrijke rol 
in het sociaal beleid. Als mensen zijn we op elkaar aangewezen. We zijn samen de 
samenleving van Houten. Iedereen is kwetsbaar: je kunt daarom altijd in een situatie 
komen dat je het niet alleen aankan en hulp nodig hebt. 
 
Bij vragen van inwoners is het Sociaal Loket Houten een belangrijk informatiepunt. Daar 
krijgt degene die advies nodig heeft hulp en ondersteuning bij het zoeken naar de juiste 
weg. Het Sociaal Team is er voor vragen waar de omgeving geen oplossing voor heeft en 
bijvoorbeeld voor begeleiding om zelfredzaam te blijven.  
 
Het CDA vindt dat mensen dan de ondersteuning moeten krijgen die ze nodig hebben. 
 

Foto: Anke van Herwijnen 



verkiezingsprogramma CDA Houten, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ‘t Waal 35 

Zorg 
 

Laagdrempelige toegang tot de zorg 
● Het draait altijd om de mensen die zorg nodig hebben. We gaan uit van hún vraag. We 

letten erop dat mensen zich geen nummer voelen. En dat ze zich begrepen voelen. 
● Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat het Sociaal Loket en de sociale teams in 

Houten doen. Er is altijd een persoonlijk gesprek mogelijk. 
● Ook signaleren en preventie zijn belangrijk: de vragen kennen en problemen zo klein 

mogelijk houden door in een vroeg stadium te handelen. 
● Mensen die zich eenzaam voelen vragen vaak niet actief om hulp aan buren of 

familie. Ook komt het voor dat iemands omgeving geen hulp kan bieden. Het CDA 
vindt signaleren hier extra belangrijk. 

● Er is teveel papierwerk. Dat moet simpeler. 
 

Zorg om de zorg voor iedereen die het nodig heeft 
● Het CDA staat voor zwakken/kwetsbaren in de samenleving. De gemeente helpt hen 

op weg of zorgt voor hulp. 
● Degene die zorg nodig heeft, bepaalt wat er gebeurt. Binnen de mogelijkheden die er 

zijn. Als iemand dat niet alleen kan bepalen, krijgt hij ondersteuning. Duidelijk moet 
zijn wie het overzicht heeft. 

● We stimuleren kleinschaligheid: betrokkenheid van inwoners bij hun eigen omgeving, 
buurt en gemeente. We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij huis.  

● Zorg brengt extra kosten met zich mee. De gemeente is hier alert op en regelt waar 
mogelijk een tegemoetkoming in de kosten. 

● Het CDA wil aandacht voor nieuwe vormen van samenwerken zoals een 
zorgcoöperatie. Zorg wordt gecoördineerd en in samenhang gegeven. 

 

Met jeugdzorg wordt ingezet op een goede toekomst voor de jongeren, die dat nodig 
hebben 
● Het CDA hecht veel waarde aan de rol van gezin en familie. In gezins- en 

familieverband kunnen kinderen en jongeren in geborgenheid en veiligheid 
opgroeien. 

● Ouders/verzorgers zijn dan ook allereerst verantwoordelijk voor de opvoeding van 
kinderen en jongeren. Soms lukt dat niet en is extra zorg, ondersteuning of 
bescherming nodig. Die ondersteuning kan de gemeente bieden.  

● Met name in de jeugdzorg zijn nog veel veranderingen nodig om samenhang in die 
zorg te brengen. Zodat voor betrokkenen helder is waar ze moeten zijn en hoe de zorg 
in elkaar zit. Verbinding moet gelegd worden tussen de verschillende zorgverleners. 

 
 
Houten is een seniorvriendelijke gemeente 
● De categorie ’ouderen’ behandelen wij niet afzonderlijke doelgroep, want we willen 

hen daarmee niet karakteriseren als een groep, die niet voor zichzelf kan opkomen. 
Integendeel, de senioren in onze gemeente zijn in het algemeen zeer wel in staat hun 
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eigen belangen te behartigen. Toch is er in specifieke omstandigheden soms hulp 
nodig, zoals toegankelijke informatie, goede, vervoersvoorzieningen, afstemming en 
samenwerking in de zorg, passende en betaalbare woningaanpassingen, voldoende 
ouderenhuisvesting en voorzieningen in de buurt. Al deze onderwerpen komen in ons 
verkiezingsprogramma aan de orde. Dat geldt eveneens voor eenzaamheid en 
verborgen armoede wat in alle groepen voorkomt. 

● Met de toenemende vergrijzing in Houten vindt het CDA de ouderenverenigingen 
steeds belangrijker worden als ontmoetingsplaats en netwerk voor senioren. De 
besturen kunnen als klankbord voor de gemeente dienen om tijdig te signaleren waar 
ondersteuning nodig zou zijn. 

 

Aandacht voor mantelzorgers: dat verdienen ze! 
● Mantelzorgers zijn onmisbaar. Zorg voor elkaar vinden mensen vaak vanzelfsprekend, 

maar kan ook te zwaar zijn. Het CDA vindt dat er aandacht voor hen moet zijn en dat 
mantelzorgers even van de zorg vrijaf moeten kunnen nemen omdat de zorg van hen 
wordt overgenomen. 

● Lotgenotencontact wordt gefaciliteerd en de mantelzorg-dag wordt verder 
uitgebouwd. 

 

 

Werk en inkomen 
 
Zorg voor werk is zorgen dat iedereen mee kan doen aan de Houtense samenleving: we 
kennen iedereen! 
● De visie op ‘werk’ is de laatste jaren sterk gewijzigd. Hoewel betaald werk de beste 

voorwaarde is voor (economische) zelfstandigheid en onafhankelijkheid, is dat niet 
voor iedereen weggelegd. Daarom is het juist belangrijk dat werk – betaald en 
onbetaald- voor iedere inwoner van Houten beschikbaar is of komt. Omstandigheden 
of een beperking mogen geen belemmering zijn om mee te doen. Het CDA staat zo 
een inclusieve samenleving voor. 

● We gaan uit van zelfredzaamheid van de inwoner van Houten. Niet iedereen is echter 
zelfredzaam. We ondersteunen vooral hen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
Niet het verstrekken van een uitkering is doel op zich, maar de totale leefwereld van 
de inwoner staat centraal bij de aanpak. 

● Het CDA vindt dat de gemeente (of een instelling namens de gemeente) iedereen 
moet kennen die werk zoekt en een uitkering daarvoor heeft. Met zo’n werkzoekende 
moeten gesprekken worden gevoerd over ambities en mogelijkheden om hem/haar 
de kansen te bieden te blijven participeren in de Houtense samenleving. Met betaald 
of onbetaald werk.  

● We stimuleren het gebruik en de ontwikkeling van ieders talenten een leven lang. 
● Een optimale dienstverlening door de gemeente bij de uitvoering van regelingen; de 

gemeente is er voor de burger en niet andersom. 
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● De dienstverlening gebeurt zoveel mogelijk lokaal: we versterken de aanpak van de 
‘Houtense Werktafel’. 

● Alle vormen van aangepast (‘beschut’) werk moeten zoveel mogelijk lokaal worden 
ingevuld. Dicht bij huis. 

● Het leveren van maatwerk staat centraal. Daarvoor is het nodig de inwoner die hulp 
nodig heeft te kennen. 

● De Houtense ondernemers zijn een belangrijke partner; zij worden ontzorgd wat 
betreft regelingen.  

● Een bredere opzet van de maatschappelijke stage in samenwerking met het lokale 
onderwijs, met instellingen en met ondernemers. 

 

We willen goede oplossingen voor de armoede in Houten 
● Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral een zaak van niet mee 

kunnen doen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van 
de gemeente. En: voorkomen is beter dan genezen. Goed toegankelijke en 
begrijpelijke informatie over minimaregelingen is daarom belangrijk.  

● Het CDA steunt maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding zoals van 
kerken en scholen, de Voedselbank, Stichting Leergeld. Dat hoeft niet altijd met een 
subsidie, maar kan ook vaak door praktische hulp te bieden zoals bij huisvesting en 
door te verbinden.  

● Armoede is geen keuze, het overkomt je. Een deel van de inwoners van onze 
gemeente leeft op of rond het sociaal minimum. Van jong tot oud. Dat moet stoppen.  

● Kinderen uit armoede halen is extra belangrijk. Omdat het leven in armoede op jonge 
leeftijd sporen voor het leven achterlaat, investeren we vooral in kinderen en 
kwetsbare jongeren. 

● Programma’s voor sport en cultuur zorgen dat ook mensen met een kleine 
portemonnee kunnen meedoen. 

● We pakken laaggeletterdheid aan. Inwoners moeten opnieuw de kans krijgen om aan 
vaardigheden te werken die zij nodig hebben om mee te doen. 

● We realiseren ons dat stress een belangrijke rol speelt wanneer mensen in armoede 
leven en houden daar rekening mee. Mensen zijn geen nummer maar moeten zich 
gehoord voelen. Het CDA wil dat we als gemeente iedereen kennen. 

● We vinden signaleren en preventie belangrijk: Als samenleving hebben we elkaar 
nodig bij het bestrijden van armoede en bij het kunnen meedoen van iedereen. 

 

Onze statushouders moeten snel kunnen integreren en meedoen 
● We zetten sterk in op de integratie van statushouders. Zij krijgen hierbij 

ondersteuning zo lang als nodig is. De gemeente heeft hier een belangrijke rol samen 
met inwoners. De pilot vanuit de crisisnoodopvang van een grote groep in De 
Wetering is daarvan een goed voorbeeld: statushouders komen in Houten wonen 
omdat zij hier al veel mensen kennen en maken zo een goede start. 

● Huisvesting van statushouders doen we langs de lijn van ‘gelijk speelveld’: gelijke 
kansen voor woningzoekenden in Houten (statushouders en mensen die op de 
wachtlijst staan). 
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Onderwijs 
 

Goed onderwijs is de basis voor ieders verdere ontwikkeling en ontplooiing 
● In Houten kan het CDA trots zijn op ons onderwijs, zowel het basis- als voortgezet 

onderwijs. De vrijheid van onderwijs die 100 jaar geleden werd ingevoerd heeft 
ervoor gezorgd dat er een diversiteit is aan scholen en dat ouders de school kunnen 
kiezen voor hun kinderen, die past bij hun opvoeding en levensbeschouwelijke 
overtuiging. Vanuit onze historie en visie op de samenleving staat het CDA pal voor 
deze vrijheid van onderwijs. 

 

Het voortgezet onderwijs van Houtens en de Heemlanden in één daadkrachtig bestuur 
● Na de start van VMBO Houtens met een gecombineerd bestuur met College de 

Heemlanden en het Anna van Rijn-college in Nieuwegein is nu het tijdperk 
aangebroken om de banden met het Anna van Rijncollege los te maken en het VMBO 
Houtens en College de Heemlanden in één Houtens bestuur onder te brengen. De 
beide scholen kunnen en moeten zich wat het CDA betreft wél afzonderlijk en 
onderscheidend profileren. Het CDA wenst dat de nieuwe organisatie een sterkere 
aantrekkelijkheid ontwikkelt voor de leerlingen van de Houtense basisscholen. 

● Het Wellantcollege voor VMBO en MBO in Houten is onderdeel van de grotere 
Wellant-organisatie met vele scholen in Noord- en Zuid Holland en Midden Nederland 
voor ‘groen’-onderwijs. 

● Samenwerking in het Houtense voortgezet onderwijs juichen wij toe! Het project ‘On 
Stage’ (voorbereiding beroepskeuze voor vmbo-leerlingen) gaat nu opgezet worden in 
een samenwerkingsverband van Wellant VMBO en VMBO Houten. 

 

Het CDA wil dat het voortgezet onderwijs meer betrokken wordt bij de Houtense 
samenleving 
● Het voortgezet onderwijs kan nog meer ingezet worden bij wat er in de Houtense 

samenleving gebeurt. Voor de leerlingen is het goed om op jeugdige leeftijd al 
ervaring op te doen met maatschappelijke oriëntatie, zoals in de sport, de cultuur, de 
zorg en het bedrijfsleven. De scholen wensen daar ook intensiever bij betrokken te 
worden. Eén van de manieren is de maatschappelijke stage. 
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Verenigingen en vrijwilligers 
 

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving 
● Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Houtense samenleving. Het CDA staat pal 

achter mensen en groepen die zich inzetten voor anderen: hun creativiteit en energie 
is onmisbaar. De gemeente stimuleert en faciliteert hen. 

● Om de vele vrijwilligers te waarderen komt er een Houtense dag voor alle vrijwilligers. 
● We worden steeds ouder, mensen blijven langer actief in het vrijwilligerswerk, binnen 

de kerken en ook in de sport- en cultuurverenigingen. De aanwezigheid van senioren 
binnen onze gemeente brengt kansen met zich mee. Onder de senioren zitten ervaren 
coaches. De coaches kunnen de jongeren helpen om een positieve relatie met hun 
omgeving op te bouwen. 

● Organisaties, die zich inspannen om voor de inwoners een sociaal netwerk te zijn door 
middel van ontmoetingen met anderen en elkaar helpen met motiveren en uitdagen, 
waarbij die mensen hun talenten in kunnen zetten (zoals onder andere de 
Krachtfabriek, het Wereldhuis en Huis van de Hoop) zijn tekenend voor de kracht van 
onze samenleving, de kracht van Houten. Het CDA vindt het belangrijk dat zij blijven 
bestaan en als dat nodig is groeien. 

● Het CDA wil dat jongeren zoveel mogelijk betrokken worden bij de ontwikkelingen in 
Houten. Via de jongerenraden kunnen afspraken worden gemaakt. Dit kan onder 
andere gaan over de totstandkoming van beleid dat hen aangaat en over specifieke 
voorzieningen voor de jeugd. 

● In alle leeftijdscategorieën vindt men Vrijwilligers – met een hoofdletter. Jaarlijks zet 
het CDA een aantal vrijwilligers in het zonnetje met de Valentijnstaart.  
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8. Kleine kernen en Buitengebied  
 
Alles wat elders in ons programma is geschreven geldt uiteraard óók voor de inwoners en 
ondernemers in de kleine kernen van ons buitengebied. Deze paragraaf handelt speciaal 
over dat buitengebied. 
 
De kern Houten en het buitengebied horen bij elkaar 
 
Het CDA is trots op het buitengebied. Ondernemers in de agrarische sector zijn de 
beheerders van grote delen van ons buitengebied en zorgen goed voor de landschappelijke 
kwaliteit en het onderhoud daarvan. Zij krijgen van het CDA de ruimte om hun 
ondernemerschap vorm te geven in een steeds meer concurrerende Europese markt. 
Landschap verbindt en inspireert en is een integraal onderdeel van een gezonde 
samenleving. Groen in de buurt is de basis voor een ideale leefomgeving.  
 

Foto: René van den Brandt 
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Ontwikkeling recreatie in het buitengebied moet passen bij het gebied  
● Het buitengebied van Houten biedt met zijn cultuurhistorisch waardevolle 

kenmerken, recreatieondernemers, forten en agrarische ondernemers, die hun 
bedrijven voor bezoekers openstellen, een uitstekende mogelijkheid voor recreanten 
om dit gebied te bezoeken. Voor het CDA zijn zij dan ook van harte welkom. Al gelden 
er ook wel beperkingen, bijvoorbeeld aan het autoverkeer. 

● De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn zelfs genomineerd om in 2019 te 
worden aangewezen door de UNESCO als internationaal cultureel erfgoed. 

● Het CDA zet in op realisatie van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Belangrijke 
punten hierin vinden we de veiligheid op de Lek-dijk en het weren van doorgaand 
verkeer. Daarmee wordt ook ruimte geboden voor de recreatie.  

● Fiets- en wandelrecreatie wil het CDA bevorderen door uitbreiding van voorzieningen, 
zoals fietstransferia, klompenpaden, fietsroutes en rustpunten. Ook de 
recreatiemogelijkheden op het water in en om het gebied moeten volgens het CDA 
verder verkend en gestimuleerd worden. 

● Er moeten ook meer promotiemiddelen ingezet worden voor Kromme Rijnstreek en 
Eiland van Schalkwijk om aantrekkelijkheid en evenementen van het landelijk gebied 
onder bredere publieks-aandacht te brengen 

 

De agrarische sector blijft de economische drager voor het buitengebied  
● Initiatieven van agrarische ondernemers in het belang van een bedrijfseconomisch 

gezonde bedrijfsvoering en versterking van de duurzame landbouw verdienen steun 
en actieve participatie van de gemeente.  

● Agrarische structuurversterking met partijen op het Eiland is voor het CDA 
noodzakelijk: als agrarische bedrijven uitbreiding, verduurzaming en/of modernisering 
wensen en daarmee bijvoorbeeld vergroting van hun areaal, dan ondersteunt de 
gemeente bij het verkennen van de mogelijkheden. Als die plannen een verbetering 
voor de sector inhouden, kan dat bijvoorbeeld door het vrijmaken van grondposities 
van vastgoedinvesteerders (op het Eiland van Schalkwijk).  

● In het kader van ‘Proeftuin Houten’ vindt het CDA dat in samenwerking met 
universiteiten, bedrijven en agrariërs naar innovaties in het kader van verminderen 
van CO2- uitstoot, gewasbescherming, energiebesparing en -transitie en 
duurzaamheid in z’n algemeenheid gezocht moet worden. 

● De plaatsing van zonnepanelen op daken van agrarisch en ander vastgoed in het 
buitengebied moet van het CDA meer gefaciliteerd worden. Op specifiek bestemde 
plekken in het buitengebied zijn zonneweides mogelijk, waar geen afbreuk wordt 
gedaan aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied.  

● Bewoners van het buitengebied moeten er rekening mee houden dat agrariërs kleur 
(en geur!) aan het buitengebied geven. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen is 
het gesloten convenant met de fruitsector leidend. Herbestemming van vrijkomend 
agrarische bedrijfspanden heeft de voorkeur boven extreem langdurige leegstand. 
Een initiatiefnemer voor een dergelijke herbestemming dient nadrukkelijk in te zetten 
op draagvlak in de omgeving van het leegstaand agrarisch vastgoed. Dit geldt voor het 
CDA als één van de criteria om plannen goed te keuren. 
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● Het CDA pleit ervoor om opnieuw landbouwroutes voor agrarisch verkeer in te 
voeren. 

 

De leefbaarheid van de kleine kernen moet blijvende aandacht houden 
● Het CDA maakt zich al jaren hard om in ieder van de kernen ruimte te maken voor 

gespreide bouw van nieuwe woningen om de voorzieningen (waaronder sport, 
school, cultuur en een initiatiefrijke samenleving) in stand te houden. Zo mogelijk 
wordt aan de woningbehoefte van de eigen inwoners prioriteit gegeven.  

● Dorpsraden worden actief betrokken bij de toekomstplannen voor de betreffende 
kleine kern en zetten zich in om bewoners te mobiliseren om samen de schouders te 
zetten onder het verenigingsleven van de kernen.  

 

De bereikbaarheid en veiligheid van de kleine kernen moet verbeterd worden 
● De verkeersveiligheid in het buitengebied verdient volgens het CDA meer aandacht. 

Zoals het tegengaan van de Lekdijk als racebaan, ontbrekende schakels in 
fietsverbindingen aanleggen (onder andere Beusichemseweg- Oostrumsdijkje, kom ’t 
Goy en kom ’t Goy naar Goyerbrug) en overzichtelijker maken van de kruising bij de 
brandweergarage in Schalkwijk. 

● Het aanbrengen van parkeervakken tussen de bomen langs de Beusichemseweg ter 
hoogte van de Rooms Katholieke kerk en Huize den Engh in ’t Goy; 

● De bereikbaarheid van de kleine kernen met openbaar vervoer blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Aanvullend zijn op-maat-voorzieningen voor ouderen gewenst 

● Door de wereldwijde klimaatverandering wordt ook ons buitengebied extra 
kwetsbaar voor overstromingen, zoals van de Lek. In het kader van het 
Deltaprogramma voor de rivieren gaan alle gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest 
uitvoeren om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weerextremen. Ook het 
programma Ruimte voor de Rivier vereist nadrukkelijke betrokkenheid en 
maatregelen van de gemeente. Voor de opvang van grote calamiteiten moeten er 
plannen zijn of worden gemaakt.  

● In 2019 wordt glasvezel in het buitengebied aangelegd, mede op basis van 
inspanningen van het CDA van de provincie Utrecht en het CDA Houten in het belang 
van de huishoudens en bedrijven om ook over de mogelijkheden die een snelle 
internet-infrastructuur biedt, te beschikken. 
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9. Financiën en bestuur 
 
Van de uitgaven van de gemeente wordt zo’n 17% opgebracht door de eigen inwoners en 
ondernemers. De rest komt van het Rijk. Wat de woonlasten betreft scoort Houten 
ongeveer gemiddeld. Die positie willen we graag zo houden. Het CDA is van oordeel dat de 
gelden efficiënt en doelmatig besteed moeten worden aan voorzieningen waar de 
inwoners baat bij hebben. Dat betekent ook dat er soms keuzes moeten worden gemaakt. 
Niet alles kan betaald worden. 
 
Van de gemeente verlangen wij, dat die naast de inwoners en ondernemers staat. Dat 
vereist ook dat een gemeentebestuur luistert, goed communiceert en inwoners actief 
ondersteunt, als zij bij de gemeente aankloppen.  
 
Afgelopen jaren is ingezet op bestuurlijke en democratische vernieuwing. Belangrijke 
Houtense vraagstukken worden met inwoners, instellingen en bedrijven verkend en 
besproken via onder andere inwoners-bijeenkomsten.  
 
Het CDA wil de communicatie met de samenleving nog verder verbeteren. Eén van de 
manieren om dit te bereiken is de introductie van wijkwethouders. Wijkwethouders 
vergroten de zichtbaarheid van het bestuur. 
 

Foto: Paul Heijmink 
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Een solide financieel beleid 
● Het CDA blijft zich inzetten voor een solide financieel beleid. We zijn de voorbije 

‘magere jaren’ van de economische crisis als Houten goed doorgekomen, doordat we 
konden putten uit de tijdens de ‘vette jaren’ opgebouwde financiële reserves. Nu het 
weer beter gaat is het van belang dat de reservepositie op peil blijft en mogelijk zelfs 
weer wat wordt aangevuld. Dat betekent niet méér uitgeven dan er jaarlijks 
binnenkomt en degelijk begroten zodat er eerder jaarlijks wat geld overblijft dan dat 
we tekortkomen. 

● Omdat we werken met het geld van de inwoners, vindt het CDA het daarnaast van 
belang dat er in de komende periode stappen worden gezet om begroting en 
jaarrekening beter inzichtelijk te maken voor de inwoners. Er zijn prima digitale 
oplossingen hiervoor ontwikkeld en het CDA zal zich ervoor inzetten om deze in 
Houten te gaan benutten.  

 

Een klantgerichte organisatie van de gemeente 
● De kwaliteit van Houten is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van bestuur en 

inwoners. Daarom vinden wij het van belang dat inwoners zoveel mogelijk worden 
betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Maar omdat we meestal niet 
allemaal dezelfde mening hebben, is het wel van groot belang dat wethouders en 
gemeenteraad voldoende ruimte krijgen om knopen door te hakken en keuzes te 
maken. We luisteren naar iedereen en maken het iedereen zo goed mogelijk naar de 
zin. Als na afweging van alle belangen een besluit is genomen, dan vereist ons 
democratisch rechtsbestel ook dat gemaakte keuzes en genomen beslissingen 
gerespecteerd worden. 

● Gelet op de omvang van de bestuurlijke taken achten wij het wenselijk dat er ook in 
de komende periode gewerkt wordt met 4 wethouders. Zichtbaarheid en 
bereikbaarheid van bestuurders is erg belangrijk. Dit geldt zowel voor raadsleden als 
wethouders.  

● Informatiebijeenkomsten en vergaderingen over onderwerpen die in een bepaalde 
wijk spelen, worden zoveel mogelijk in de betreffende wijk gehouden –dichtbij en 
zichtbaar voor de inwoners. 

  

Iedere wijk krijgt een ‘wijkwethouder’ 
● De wijkwethouder zorgt naast de uitvoering van zijn eigen (vak-)portefeuilles, dat hij 

of zij de verbinding vormt voor een wijk (Houten-Noord, Centrumgebied, Houten-Zuid 
en Buitengebied) met het gemeentebestuur en de gemeentelijke afdelingen. De 
wijkwethouder zorgt ervoor, dat hij/zij weet welke problemen er zijn en kent de 
voorstellen en ideeën die er in de wijk leven en zorgt ervoor dat die op de goede plek 
terecht komen en dat er iets mee gebeurt. De wijkwethouder is ook regelmatig in de 
wijk aanwezig bij bijeenkomsten en op bezoek. 
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Regionale samenwerken is noodzakelijk: samenvoeging niet 
● De verkenning richting de ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede heeft ons veel 

informatie opgeleverd over onze sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. 
Het is van belang dat er in de komende periode aan de slag wordt gegaan met het 
benutten van sterke kanten en het verbeteren van onze kwetsbaarheden. Fusie met 
een andere gemeente is daar wat ons betreft niet noodzakelijk voor. Houten kan heel 
goed op eigen benen staan. 

● Daar waar door middel van regionale samenwerking taken efficiënter uitgevoerd 
kunnen worden, zijn wij daar voorstander van. Houten is daarom ook aangesloten bij 
verschillende gemeenschappelijke regelingen, zoals Werk en Inkomen Lekstroom 
(WIL) en Afvalverwerking Utrecht (AVU). Juist dan is het van belang om het 
functioneren en presteren van die samenwerkingsverbanden goed te volgen en de 
democratische legitimiteit naar de eigen inwoners te waarborgen. 

● De belangen van de Houtense inwoners zijn niet begrensd door wat er binnen onze 
eigen gemeentegrenzen gebeurt. Op tal van terreinen is regionale afstemming 
noodzakelijk, zoals economie, arbeidsmarkt, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Dat 
doen we ook in allerlei verbanden. Het CDA is bij uitstek de partij die zich daarvoor 
inzet. Onder meer samen met de CDA-collega’s in omliggende gemeenten. 
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Nawoord 
 

Wat u stemt doet ertoe! 
Het CDA is bij uitstek een lokale partij, geworteld in alle lagen van onze Houtense 
samenleving. De kandidaten op onze lijst zijn ook actief in het verenigingsleven. Zij staan 
midden in die samenleving. Het zijn allemaal mensen, die vanuit hun eigen geloofs- en 
levensovertuiging aan politiek doen. 
 
En daarbij gelden de vier uitgangspunten, die voor het CDA al lang gelden: 
 
● Wij zetten in op solidariteit, dat burgers op elkaar betrokken zijn en naar elkaar 

omzien. Dat gaat niet alleen over geld. Wie geraakt is door het lot van de ander kan 
niet anders dan in beweging komen. We hebben specifiek oog voor het 
verenigingsleven, waar die solidariteit vaak handen en voeten krijgt. 

 
● Ons uitgangspunt van gerechtigheid staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wij 

willen een eerlijke samenleving, waar onrecht wordt aangepakt. Er zou in oneerlijke 
situaties meer maatwerk mogelijk moeten zijn. Minder regels, meer 
verantwoordelijkheid. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft 
mensen zekerheid. 

 
● Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties weet het CDA zich 

geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Het rentmeesterschap vraagt dat we verder 
kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. 
Om een betere samenleving achter te laten zijn ook innovatie en ondernemerschap 
nodig. Dat moedigen we aan en de resultaten geven wij die waardering, die dat nodig 
heeft. 

 
● En tenslotte leggen we niet alle problematiek neer bij de overheid, maar zijn wij als de 

burgers ook zélf verantwoordelijk voor een goed functionerende samenleving. Vanuit 
onze optiek van gespreide verantwoordelijkheid erkennen wij het maatschappelijk 
initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: zij 
leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving en weten vaak zelf heel 
goed hoe dingen geregeld moeten worden. 

 
Wij hopen dat u deze CDA-uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma 2018-2022 
duidelijk herkent. Om al die idealen te verwezenlijken, is er veel werk te doen in de 
komende gemeenteraadsperiode 2018-2022. En dat gaan we doen! En dat doen we met 
de intentie die de leuze van ons verkiezingsprogramma is: ‘Groei naar nóg beter’ 
 
Stem op 21 maart 2018 daarom CDA! 
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Foto: Wietske Otter 
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