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THUIS IN HOUTEN 

VVD Houten Verkiezingsprogramma 2018 

Inwoners van Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal voelen zich thuis in 
de gemeente Houten. Houtenaren zijn trots op hun Houten, hun stad, hun 
dorp, hun kleine kernen. Houten is de vertrouwde omgeving, waar je prima 
kunt leven, wonen, werken en waar je je veilig voelt. Er is ruimte voor eigen 
initiatief van inwoners en ondernemers en de gemeente is er voor jou. Je kunt 
er doen wat jij leuk of interessant vindt.  
Dat is wat we samen hebben opgebouwd en waar we trots op zijn. Dat is wat 
de VVD wil behouden en versterken.  
 
De plek waar je je thuis voelt en prima kunt leven bestaat uit betaalbare 
woningen in een groene omgeving met schone straten, waar je je altijd veilig 
voelt. Binnen de gemeente Houten kun je je snel en veilig verplaatsen. Zeker op 
de fiets en te voet, maar ook met de auto of een golfkar. Buiten Houten zijn er 
goede aansluitingen op de snelwegen A27 en A12. Er zijn treinen, bussen en 
fietspaden naar je werk. Ook het mooie buitengebied met onze kleine kernen, 
forten en natuur is goed bereikbaar.  
Veel is al bereikt, maar het kan nog beter. Dat is waar de VVD voor gaat. 
 
De plek waar je je thuis voelt, is ook de plek waar je met plezier naar school of 
je werk gaat en waar je oud wilt worden. Waar je weet dat je kunt rekenen op 
hulp als het tegen zit. Waar je wordt begeleid om de draad weer op te pakken 
en weer mee te doen op school of een opleiding te volgen op weg naar een 
nieuwe baan. Waar je, als je ouder wordt en je het zelf niet meer zo goed 
alleen kunt redden, kunt rekenen op hulp bij het regelen van de ondersteuning 
die je nodig hebt. 
Hulp aan mensen die het echt nodig hebben. Dat is waar de VVD voor staat. 
 
Wij realiseren ons goed dat de gemeente zuinig en zinnig moet omgaan met uw 
belastinggeld. In de afgelopen jaren hebben we in economisch moeilijke jaren 
het huishoudboekje van de gemeente weer op orde gebracht. Nu willen we 
ervoor zorgen dat in economisch voorspoedige jaren de lokale lasten weer 
gaan dalen.  
Doet u mee met de VVD? Samen THUIS IN HOUTEN! 
 
Eef Stiekema 
Lijsttrekker VVD Houten 
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1. Ik wil leven in een omgeving… waar het prima leven is 

1.1. Waar je goed en betaalbaar kunt wonen  

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis; de plek waar je je 

veilig en prettig voelt. Je wilt graag wonen in een huis dat bij je past. Wij willen 

dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. En 

dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te 

stromen. De VVD is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dat is goed 

voor de 

leefomgeving. 

Daarom willen wij 

de belasting op 

eigen woningbezit 

(OZB) verlagen.  

 

Woningbouw 

Houten is een fijne 

stad om in te 

wonen. Bij de 

eerdere 

stedenbouwkundige 

uitbreiding is heel goed nagedacht over het leven, wonen, werken en recreëren 

in Houten. Elke aanpassing of uitbreiding van de woonfunctie moet in 

overeenstemming zijn met dit stedenbouwkundig concept. Een volgende 

grootschalige bouwopdracht buiten de Rondweg zien wij niet zitten. De 

woningbehoefte en woningbouw van betaalbare woningen moeten in een 

regionale context bekeken en opgelost worden. Houten heeft al heel veel 

gedaan. De gemeente maakt daarom samen met de buurgemeenten een 

woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte van de regio 

voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.  

 

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig 

hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het 

actief stimuleren van doorstromen.  
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Woonbehoefte 

Voor de Houtense woonbehoefte bepleiten wij creatieve oplossingen. Zoals het 

ombouwen van kantoorpanden binnen de Rondweg en het bouwen van 

woningen waar kantoren waren voorzien. Wij staan, daar waar dat het 

stedenbouwkundig concept niet schaadt, hoger bouwen toe. Combinaties met 

wijk-zorg-voorzieningen kunnen een goede aanvulling 

zijn op een bouwontwikkeling. Voor ouderen die zorg 

op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de 

ontwikkeling van nieuwe woonvormen. De 

bevolkingssamenstelling van Houten verandert en 

Houten verandert mee. 

 

Buitengebied 

De kernen in het buitengebied vormen karakteristieke en unieke dorpen. Er is 

behoefte aan extra woningen in deze kernen, zowel voor starters en jonge 

gezinnen, als voor de oudere inwoners. Wij willen een bescheiden woningbouw 

in de kleine kernen, maar wel zonder het specifieke karakter van de dorpen aan 

te tasten. Ook hierbij willen we zorgen voor een goede samenhang met wijk-

zorg-voorzieningen. Het moet gemakkelijker worden om woningen waar dat 

gewenst is te splitsen. Dit draagt bij aan de woonbehoefte. 

 

Een passende 

woning voor 

jong en oud  



 VVD Houten Verkiezingsprogramma 2018 definitief 

6 
 

1.2. Waar je je prettig en thuis voelt 

Iedereen woont graag in een schone wijk. Naast dat de gemeente zorgt voor 

goed onderhoud, is het normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het 

onderhoud en het schoonhouden van hun tuin en straat. De gemeente 

stimuleert dit; want als het goed gebeurt, komt dat terug in de vorm van lagere 

lokale lasten.  

 

Er is veel bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte vanwege de 

financiële situatie van de gemeente. Nu het tij aan het keren is, vindt de VVD 

dat, na een forse lastenverlichting, er ook geld moet naar het onderhoud van 

de openbare ruimte. 

Vooral het maaibeheer en 

de bestrijding van onkruid 

moeten beter.  

 

De gemeente gaat vervuiling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis 

rond afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en 

vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald 

op de veroorzaker. 

 

De afgelopen jaren is de uitbesteding van afvalverwerking goed aanbesteed 

waardoor de afvalstoffenheffing lager is geworden. In de komende periode 

wordt steeds goed onderzocht of er nog meer voordelen te behalen zijn.  

 

Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de 

gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert 

het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van 

water en het terugwinnen van grondstoffen uit riool water. Ook de VVD staat 

hier positief tegenover. 

1.3. Waar je kunt genieten van de natuur 

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze weidegebieden, 

boomgaarden, de Lek en alles wat de Krommerijnstreek verder te bieden heeft. 

Zo genieten we ook van de vogels in onze tuinen en van de koeien in de wei. De 

natuur hebben we allemaal nodig, jong of oud, zowel in als rondom Houten. 

We zorgen er dus goed voor. Tegelijkertijd willen we ook ruimte om te wonen, 

Meer geld voor het onderhoud 

van de openbare ruimte  
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willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. Dat kan in 

Houten prima samengaan. 

Natuur, recreatie en toerisme  
In Houten is de natuur toegankelijk voor recreatie en toerisme. Dat wil VVD de 
komende jaren bevorderen door de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden 
voor recreatie. Uiteraard in goede balans met wonen, landbouw, natuur en 
landschap. Wij ondersteunen dan ook de recreatieve ontwikkelingen in Nieuw 
Wulven en Tull en ’t Waal. De regionale bereikbaarheid willen we, samen met 
Wijk bij Duurstede en Bunnik, verbeteren met de aanleg van fietspaden en 
transferia voor het overstappen van de auto op de fiets of, in het geval van 
recreatie, in de kano. 
 

 
 
Kansen voor ondernemers  
Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed 
hand in hand gaan. Dit is goed te zien bij de ontwikkeling van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie waar cultuurhistorie, natuur en lokale ondernemers de 
basis vormen voor activiteiten in het unieke 
landschap van het buitengebied van Houten. Natuur 
en milieu bieden kansen voor ondernemers. Zij 
kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Het 
heeft geen zin om extra milieuregels op te leggen of 

Groen en 

economie gaan 

hand in hand!  
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met subsidies te strooien. Particulier initiatief wordt daarom gestimuleerd en 
het verlenen van vergunningen wordt versneld. Veel ondernemers, ook in de 
agrarische sector, zijn bezig hun bedrijf te verduurzamen. De VVD wil dit 
stimuleren. Wij ondersteunen ondernemers die bijvoorbeeld zonnepanelen op 
de daken van hun bedrijf willen leggen, of die een bijdrage leveren aan het 
weidevogelbeheer.  
 
Kwaliteit van de natuurwaarde 
In het onderhoud van de openbare 
ruimte vindt de VVD dat de 
gemeente actief moet zoeken naar 
mogelijkheden om de natuurwaarde 
de verbeteren: oevers worden 
natuurvriendelijk gemaakt, 
bloemenweides worden aangelegd 
en bij de aanplant van bomen wordt 
er rekening gehouden met het 
verbeteren van de biodiversiteit.  

 

Iedereen is gebaat bij schoon water. De gemeente neemt samen met het 

waterschap maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Wij stimuleren 

ook inwoners en ondernemers om hun bijdrage te leveren. 

Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling en overlast pakken we 

aan. Maar de grote stappen - waar de natuur écht iets aan heeft - komen door 

de initiatieven van mensen, verenigingen en bedrijven zelf.  

1.4. En waar vervoer van, naar en binnen Houten vlot gaat 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om 
boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder 
al te veel gedoe van A naar B gaan. Zorgen voor een goede bereikbaarheid 

is één van de kerntaken van de 
gemeente.  
 
We willen dat de doorstroming 
van het verkeer in het wegennet 
optimaal is. Er wordt actief 

beleid gevoerd op het monitoren van de verkeersintensiteit op onze 
hoofdwegen. Ook wordt gekeken of er knelpunten in het verkeer ontstaan. Als 
de hoofdwegen het verkeer vlot kunnen verwerken, is er naar verwachting 

Een goede  bereikbaarheid 
van Houten is cruciaal voor 
onze economie!  



 VVD Houten Verkiezingsprogramma 2018 definitief 

9 
 

minder sluipverkeer. De VVD zoekt actief naar locaties waar door aanpassingen 
de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De VVD strijdt al jaren voor 
een volledige aansluiting op de A12, zodat er ook van en naar het oosten 
gereisd kan worden. Behalve voor de bereikbaarheid van Houten is dit ook 
belangrijk voor het autoluw maken van het buitengebied. 
 
Innovaties op het gebied van verkeersmanagement moeten ook in onze 
gemeente worden toegepast. De verkeerslichten op de Rondweg kunnen wat 
ons betreft vaker op oranje: als er geen verkeer is, hoeft dit ook niet geregeld 
te worden.  

 

…waar je overal gewoon kunt parkeren 

〉   Bedrijven ervaren een toenemende parkeerdruk op onze 

bedrijventerreinen. De bedrijfsvoering is de laatste jaren veranderd 
met een tekort aan parkeerplaatsen tot gevolg. De gemeente moet 
hier samen met de ondernemers oplossingen voor zoeken. 

〉   Wij zijn tegen betaald parkeren. 

 
Fietsers willen prettig en veilig 
door de gemeente kunnen rijden. 
Er komen steeds meer nieuwe 
vervoersmiddelen, zoals de 
elektrische fiets. Fietspaden en 
wegen worden ingericht met een 
blik op de toekomst. Waarbij 
veiligheid en doorstroming voor 
alle verkeersgebruikers centraal 
staan. Daar horen, naast goede 

fietsroutes, ook voldoende plaatsen om de fiets te stallen bij. De VVD gaat zich 
inzetten voor een pilot met een twee-snelheden fietspad tussen Houten en de 
Uithof. 
 

… Houten wordt weer Fietsstad van Nederland 

〉  Meer veiligheid op de fietspaden in Houten 

〉  Meer oplaadplaatsen voor e-bikes 

〉  Meer fietspaden en fietsbruggen in het buitengebied voor recreatie  

〉  Goede woon-werkverbindingen: een snelfietspad naar De Uithof 
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2. Ik wil leven in een omgeving… waar er ruimte is voor 

eigen initiatief 

2.1. Waar Houtenaren volop de ruimte krijgen 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen 

van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat over beheer 

van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, het opzetten van 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij 

streven naar veel zelfstandigheid en juichen deze initiatieven dan ook toe.  

 

Burgerinitiatieven  

Inwoners kunnen met burgerinitiatieven uitgewerkte onderwerpen op de 

agenda krijgen. De VVD wil het gebruik van burgerinitiatieven stimuleren en 

faciliteren. Er moet duidelijkheid zijn in het creëren van verwachtingen naar 

onze inwoners: de gemeenteraad moet een initiatief toetsen aan beleidskaders 

en het algemeen belang. Zo kan er een goede politieke afweging gemaakt 

worden over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van het initiatief. 

 

Verenigingsleven  

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is het verenigingsleven als bindmiddel in de samenleving. 

Zeker in de kleine kernen versterkt het de leefbaarheid. Hiervoor is een ruime 

keuze in activiteiten rond sport, cultuur en cursussen van belang. Het 

faciliteren van het gezamenlijk gebruik van voorzieningen door lokale 

verenigingen en initiatieven vanuit de bevolking versterken deze binding. We 

ondersteunen dit door een actief voorzieningenbeleid. Bijvoorbeeld door het 

faciliteren van uitbreiding van sportlocaties.  

 

Evenementen  

Houten biedt ruimte voor klein- en grootschalige evenementen op allerlei 

locaties. Inwoners, organisaties en bedrijfsleven zijn daarbij met hun donateurs 

en sponsors belangrijke initiatiefnemers. Zij 

moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden 

door de gemeente en zo min mogelijk worden 

gehinderd door complexe regels en vergunningen. 

Te vaak horen we dat initiatiefnemers 

Minder regels en 

vergunningen bij 

evenementen 
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gedemotiveerd raken van regels vanuit de gemeente. Het evenementenbeleid 

moet dan ook grondig op de schop. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat 

organisatoren zelf actief ervoor zorgen dat hun evenement kostendekkend is. 

Wij willen geen activiteiten die blijvend een subsidie van de gemeente nodig 

hebben. 

 

De Oranjeverenigingen hebben een behoorlijke bijdrage geleverd in tijden van 

bezuinigingen. Wij vinden dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de 

organisatie van Koningsdag en de activiteiten rond 4 en 5 mei zodat onze 

culturele identiteit behouden blijft en versterkt wordt. 

2.2. Waar ondernemers volop ruimte krijgen 

Economie  

Ondernemers zijn onmisbaar voor een bloeiende economie. Zij investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé 

banenmotor van de gemeente 

Houten. Als het goed gaat met de 

lokale ondernemers, dan gaat 

het goed met de gemeente. 

Daarom vinden wij het belangrijk 

dat er ook altijd Houtense 

bedrijven worden betrokken in 

aanbestedingsprocessen, gebeurt 

dat niet, dan moet daar een 

goede en transparante reden voor zijn.   

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 

aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk Het Rond, Castellum, Oude Dorp of 

bedrijventerrein is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen en 

bedrijven van buitenaf aan. 

 

We stimuleren de samenwerking van 

ondernemers op bedrijventerreinen. Het samen 

oppakken van zaken als beveiliging, parkeren en 

onderhoud vergroot de effectiviteit. De 

Houtense bedrijventerreinen zijn van hoge kwaliteit. Dat moet zo blijven. 

Daarom moet de gemeente een actief beleid voeren om ‘verrommeling’ tegen 

te gaan. De Doornkade moet hierbij speciale aandacht krijgen. 

Ondernemers 

creëren werk 

voor Houtenaren!  
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De VVD is voorstander van het omzetten van kantoren naar woningen maar 

vindt dat de woon-werkbalans in de gaten gehouden moet worden. 

 

Innovatie 

Ondernemers, onder wie uiteraard ook onze agrariërs, worden uitgedaagd om 

te investeren in innovatieve technieken zodat de levensvatbaarheid van de 

sector wordt gewaarborgd. De gemeente stimuleert bedrijfsinvesteringen 

waarmee banen worden gecreëerd en de economie wordt aangejaagd. Zo 

mogen bijvoorbeeld ondernemers die willen experimenteren met 

vernieuwende concepten geen last hebben van onnodige regels. Door slimme 

technologie zijn bijvoorbeeld stikstof- en fosfaatoverschotten teruggedrongen. 

Hierdoor kan op minder landbouwgrond (pluim)veeteelt met zo min mogelijk 

belasting voor het milieu en omwonenden worden voortgezet. De 

omgevingsvisie Krommerijnstreek geeft ondernemers, die innoveren en die op 

deze manier bijdragen aan verduurzaming van hun 

bedrijf, meer ontwikkelingsruimte. 

 

Agrarische ondernemers  

De VVD heeft veel waardering voor de agrarische 

ondernemers in het buitengebied. Deze sector 

mag niet onnodig gehinderd worden en krijgt dan ook de ruimte voor 

nevenactiviteiten, onder andere op het gebied van recreatie, toerisme en 

natuurbeheer. Recreatie en toerisme zijn ten slotte belangrijke dragers van 

onze lokale economie. Uiteraard zijn ook andere ondernemers welkom in het 

buitengebied. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en 

leefbaarheid van de kernen. Daarnaast vinden wij dat de agrarische 

ondernemers in Houten de ruimte moeten krijgen om seizoenarbeiders te 

huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast.  

 

Zondag openstelling 

Net als bij de vrije keuze van openstelling op zondag geldt dat ondernemers zelf 

het beste weten hoe zij hun bedrijf moeten runnen en wanneer hun winkel of 

horecabedrijf open of dicht gaat. Wij zijn er dan ook voorstander van dat 

horeca ondernemers zelf de openingstijden van hun bedrijf mogen bepalen 

Uiteraard blijft de ondernemer in dit geval ook nog steeds zelf verantwoordelijk 

voor het voorkomen van overlast. 

Ruimte voor 

ondernemers in 

het buitengebied 
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2.3. En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 

De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en 

goed om te gaan met het milieu. Dat is ook in het belang van onze kinderen en 

kleinkinderen. Met behulp van nieuwe technieken kan onze energieopwekking 

nog duurzamer, tegen mogelijk lagere kosten en met geen of weinig overlast 

voor de omgeving. De gemeente kan (innovatieve) duurzaamheid stimuleren 

door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere 

procedures, niet door subsidies. 

 

Mensen kiezen steeds vaker voor elektrische auto’s en fietsen. De gemeente 

werkt actief mee om over voldoende oplaadpunten te beschikken zodat men in 

de directe nabijheid kan opladen. 

 

Windenergie 

Wij zijn tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente. De ervaringen met 

de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn 

plaats is. Een nieuw initiatief kan van ons dan ook alleen instemming krijgen 

indien er ruim voldoende draagvlak is van de direct omwonenden. In het geval 

dat er  wel draagvlak is zullen we de aanleg en werking nauwlettend toetsen 

aan dan geldende kaders en gemaakte afspraken.  
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Duurzame energie  

We stimuleren inwoners en bedrijven om 

duurzame energie te benutten, met behulp 

van bijvoorbeeld zonnecellen of andere 

innovatieve producten. Niet door subsidies 

te verstrekken maar door minder regels en 

eenvoudige procedures zonder dat dit 

omslaat in ondoordachte keuzes. Zo zijn wij 

bijvoorbeeld voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op daken waar 

dat mogelijk is en particuliere initiatieven die zonneweides aanleggen. Hierbij is 

landschappelijke inpassing erg belangrijk. Burgerinitiatieven om lokaal 

duurzame energie op te wekken steunen wij, mits deze geen onevenredige 

overlast veroorzaken voor de omwonenden. 

 

Energietransitie 

De fossiele brandstoffen zullen op termijn steeds minder beschikbaar zijn en 

we moeten dus actief op zoek naar alternatieven. Deze energietransitie is van 

ons allemaal. Door iedereen te betrekken in een open dialoog zorgen we voor 

draagvlak voor de gemeentelijke visie op energie. Bij nieuwe bouwprojecten of 

bij onderhoud en vervanging van de infrastructuur vindt de VVD het belangrijk 

om de mogelijkheid te bekijken om aardgasaansluitingen (kostenneutraal) te 

vervangen voor een alternatief. Op deze manier kunnen we onze huizen 

verwarmen en koken met het gebruik van duurzame energie. 

 

In de bestaande bouw ondersteunen we projecten om woningen te 

verduurzamen. We betrekken hier onze lokale ondernemers bij, zodat zij hun 

kennis kunnen inzetten en de lokale economie hiervan kan profiteren. 

 

We hebben te maken met veranderende klimatologische omstandigheden 

waardoor zich onder meer zwaardere buien voordoen met wateroverlast tot 

gevolg. Ook kan er hittestress ontstaan in stedelijk gebied. De gemeente zoekt 

actief naar mogelijkheden om de openbare ruimte te ‘ontstenen’, pakt 

hittestress aan en stimuleert onze inwoners om zelf hierin hun 

verantwoordelijkheid te nemen. 

Lokale windenergie 

is geen duurzame 

oplossing voor de 

energietransitie 
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3. Ik wil leven in een omgeving… waar iedereen meedoet 

3.1. Waar je met plezier naar je werk gaat 

De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor werk voor alle Houtenaren. 

Werk is namelijk van groot belang voor mens en samenleving. Betaald werk, en 

pas als dat niet mogelijk is vrijwilligerswerk, zorgt voor zelfstandigheid, 

structuur, eigenwaarde en een sociaal netwerk. Wij zijn daarom tegen 

initiatieven die een zogenaamd basisinkomen mogelijk maken.  

 

Werken in Houten 

We controleren of Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) haar werk goed doet. Dit 

doen wij aan de ene kant voor Houtenaren die (tijdelijk) geen werk hebben, 

zodat zij maximaal worden ondersteund in het vinden van werk. Wij doen dit 

echter ook voor ondernemers die bereid zijn mensen kansen te bieden, maar 

bijvoorbeeld tegen beperkende 

regelgeving aanlopen.  

 

Wij volgen de activiteiten van de WIL en 

waar nodig sturen we deze bij. Een 

goede begeleiding van werkzoekenden 

naar betaald werk is belangrijk. Maar dat 

is niet voldoende. De VVD vindt het 

belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom zullen wij aandacht blijven vragen 

voor de positie van Houtense ondernemers. Wij zien erop toe dat de gemeente 

het goede voorbeeld geeft en bijvoorbeeld opdrachten waar mogelijk aan 

lokale ondernemers gunt.  

 

ZZP’ers en andere zelfstandigen hebben het de afgelopen jaren vaak moeilijk 

gehad. Met een unaniem aangenomen motie hebben wij het college opdracht 

gegeven om deze doelgroep gericht te gaan ondersteunen. Wij gaan de 

uitvoering hiervan de komende periode goed volgen. De VVD heeft in het 

bijzonder aandacht voor sociale ondernemers en zelfstandigen. Sociale 

ondernemers zijn onmisbaar voor het bieden van kansen aan Houtenaren met 

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 

  

Meer mogelijkheden 

voor ondernemers die 

werkzoekenden aan 

werk willen helpen 
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De VVD is uiteraard ook erg blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit 

de mouwen steken. Zij zijn onmisbaar en maken de gemeente tot een leukere 

plek om te wonen.  

 

Werken is de standaard 

Wij ondersteunen de Houtense Werktafel, een netwerk van werkgevers, 

gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen, lokale initiatieven en 

werkwillenden. Goed lokaal overleg en contact met ondernemers maakt 

inzichtelijk waar de mogelijkheden liggen om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt weer aan de slag te helpen. 

 

Er moet een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt komen. 

De VVD steunt dan ook van harte initiatieven als de Techniekfabriek, waar 

kinderen op een praktische manier kennis maken houtbewerking, elektronica, 

constructie, scheikunde etc.  

 

Als betaald werk (nog) niet 

mogelijk is, en iemand dus 

een uitkering krijgt, vindt de VVD dat we als samenleving een tegenprestatie 

mogen verwachten. De voordelen voor iemand met een uitkering hebben we al 

genoemd. Daarnaast wordt op deze manier ook een zinvolle bijdrage geleverd 

aan onze Houtense samenleving. Als iemand in de bijstand wél de mogelijkheid 

heeft om iets terug te doen voor die uitkering maar dit weigert, heeft dit 

gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Frauderen met uitkeringen is 

diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent 

teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 

 

Er is een goed armoedebeleid in de gemeente Houten dat gericht is op het 

voorkomen van armoede, het versterken van zelfredzaamheid en het bieden 

van een vangnet dat gericht is op herstel. Uitkeringen moeten niet door allerlei 

lokale regelingen worden verhoogd. Dit lokaal verhogen van de uitkering zorgt 

voor een armoedeval wanneer betaald werk wordt gevonden en demotiveert 

daarmee om uit een uitkeringssituatie te geraken. 

3.2. Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 

Een goede opvoeding legt de basis bij onze kinderen voor hun toekomst. Zij 

vergaren kennis en ontwikkelen vaardigheden die zij nodig hebben voor de 

Een tegenprestatie is normaal 

als je een uitkering krijgt 
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ontwikkeling van hun talenten. Ook vormt het onze jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Dit komt vooral tot uiting in het uitdragen van onze 

gedeelde normen en waarden en hoe wij, ook hier in Houten, met elkaar 

omgaan. In de eerste plaats is dit de verantwoordelijkheid van ouders. Maar 

ook goed onderwijs is hiervoor onmisbaar.  

 

Goed onderwijs 

Als VVD vinden wij dat het belang van goed onderwijs niet genoeg kan worden 

benadrukt. Wij blijven scherp op de volgende uitgangspunten. 

Uitgangspunten goed onderwijs 

〉  School is een veilige plek. Wij willen dat de gemeente er op tijd bij is 

om ouders en kinderen met problemen te helpen. Een vroege 
signalering van probleemgedrag bij jongeren is essentieel. Scholen 
spelen hierin een belangrijke rol. Daarom willen wij dat de gemeente 
zorgt voor een goede koppeling tussen scholen, kinderopvang, 
zorgverleners, instellingen rondom welzijn, cultuur en sport. 

 

〉  De gemeente stimuleert goede doorgaande lijnen in alle fases van de 

ontwikkeling van onze kinderen. Tussen onderwijsinstellingen maar 
ook andere organisaties waar kinderen in hun leefwereld mee te 
maken hebben. 

 

〉 We vinden vrije school keuze erg belangrijk zodat ouders zo vrij 

mogelijk kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. De 
gemeente moet er daarom op toezien dat scholen zich aan de wet 
houden. 

 

〉  De gemeente werkt nauw samen met de diverse schoolbesturen voor 

het garanderen van goede schoolgebouwen die bovendien goed en 
veilig bereikbaar zijn. Waar mogelijk worden schoolgebouwen ook 
gebruikt voor andere voorzieningen. De VVD stimuleert de vorming 
van kindcentra. 

 

Verder vinden wij dat de aansluiting tussen onderwijs en de jeugdzorg moet 

worden verbeterd. Vroege signalering voorkomt zware en dure trajecten.  

Wij willen ook voldoende aandacht voor taalachterstand; dit belemmert de 
ontwikkeling van kinderen en vooral bij statushouders staat het een succesvolle 
integratie in de weg. Extra aandacht hiervoor op de peuterschool en 
kinderopvang kan taalachterstand voorkomen of wegwerken. In het verlengde 
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hiervan ondersteunen we een actieve aanpak van laaggeletterdheid bij 
volwassenen.  
 
Bij het armoedebeleid hebben we speciale aandacht voor situaties waarbij 

kinderen betrokken zijn. Wij zijn voor cultuuronderwijs op de scholen en 

ondersteunen voorzieningen als de jeugdcultuurpas en stichting Leergeld.  

3.3. Waar iedereen goede zorg krijgt 

Alle inwoners van de gemeente Houten verdienen goede zorg. Als je 

gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. Wij vinden het normaal dat 

familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Als VVD willen wij dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel 

mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen 

omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom 

is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom 

steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. Hierbij is het van belang dat 

zorgdiensten scherp worden ingekocht zodat de kosten laag blijven. 
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Zorg is goed bereikbaar 

Zorg is voor iedereen toegankelijk. De regels voor extra ondersteuning zijn 

helaas niet altijd voor iedereen goed te begrijpen. Ook de mogelijkheden die 

we in Houten hebben voor ondersteuning zijn niet voor iedereen even bekend. 

In Houten kan daarom een beroep worden gedaan op een onafhankelijk 

cliëntondersteuner. Deze mogelijkheid moet via het sociaal loket actiever 

worden aangeboden. Een voorbeeld is dat mantelzorgers een beroep kunnen 

doen op het steunpunt mantelzorg. 

Hier moet meer bekendheid aan 

worden gegeven.  

Houtenaren moeten zo veel 

mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Dit betekent ook dat 

er gekozen kan worden voor een persoonsgebonden budget in plaats van zorg 

in natura. De VVD vindt het eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen 

de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. 

De VVD verwelkomt initiatieven voor uitbreiding van de openingstijden van 

zorgaanbieders. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan avond- en 

weekendopenstelling van een apotheek in Houten. We vinden het belangrijk 

dat de polikliniek van het Antonius zoveel mogelijk diensten blijft aanbieden. 

Voorlichting en preventie 
Gezondheid is belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen. Voorlichting over 
gezonde leefwijzen en de schadelijke effecten van alcohol-, drugs- en 
nicotinegebruik zal in ieder geval via de scholen plaats vinden waarbij ook de 
ouders moeten worden meegenomen. Daarnaast ondersteunen wij de JOGG-
aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het stimuleren van de gezonde leefstijl 
kent zo een eenduidige en integrale aanpak. 
 
De VVD vindt dat de gemeente actief moet blijven zoeken naar mogelijkheden 

om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. Mooie voorbeelden van de 

afgelopen jaren zijn het sportparcours op de Vijfwal en het voetgolfparcours.  

3.4. Waar ruimte is voor sport 

Sport is goed voor de mens, zowel op fysiek als sociaal gebied. Door te sporten 

werk je aan je eigen gezondheid, leer je mensen kennen, normen en waarden 

ontwikkelen, incasseren, doorzetten en samenwerken. Een gezonde leefstijl 

helpt je vooruit in onze samenleving.  

Bereikbare en goede zorg 

voor wie dat nodig heeft 
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Wij willen dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw 

samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te kunnen laten 

bewegen en kennis te laten maken met diverse 

manieren van sportbeoefening.  

Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen 

meedoen; ook mensen met een geestelijke of 

lichamelijke beperking. De gemeente creëert 

hiervoor de randvoorwaarden en faciliteert daarmee een breed sport aanbod.  

Commerciële partijen, die sportvoorzieningen willen realiseren, krijgen in onze 

gemeente ruimte voor initiatieven. Dit geldt ook al voor initiatieven uit het 

recente verleden waarbij met creativiteit (6e hockeyveld) en soms ook met 

particulier geld (The Dome) accommodaties zijn gerealiseerd.  

Daarnaast moet worden gezorgd voor een goede bereikbaarheid van de 

sportlocaties. Incidenten zoals bijvoorbeeld bij SV Houten - dat er op drukke 

dagen langs op de Rondweg wordt geparkeerd - moeten altijd voorkomen 

worden. 

3.5. Waar er aandacht is voor kunst en cultuur  

Een goed cultuuraanbod draagt bij aan de 

verbinding tussen de inwoners van 

Houten. Bovendien heeft het een positief 

effect op de aantrekkingskracht van de 

gemeente. De VVD wil dat er aandacht is 

en blijft voor cultuurhistorie. Historisch 

besef en behoud van cultureel erfgoed 

zijn belangrijk. Dit maakt dat je trots bent 

op Houten. Bovendien blijkt steeds meer 

dat cultureel erfgoed en ondernemerschap goed hand in hand kunnen gaan. 

Wij blijven ons actief inzetten voor eigen (cultuur-) historische evenementen. 

Het behoud en vieren ervan dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel.  

Nog even, en we bevinden ons te midden van twee UNESCO-

werelderfgoederen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes. We moeten 

dit meer uitdragen en benutten om de economische kansen die dat biedt te 

verzilveren. We kijken dan ook uit naar de ontwikkeling van De Stelling van 

Honswijk.  

Sport verbroedert 

en houdt mensen 

gezond 
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Als VVD dragen wij cultuur een warm 

hart toe, maar vinden dat de 

subsidierelatie met de gemeente zo 

beperkt mogelijk moet zijn. 

Innovatieve initiatieven om die relatie te verminderen moeten worden 

gestimuleerd. We hebben waardering voor het cultureel ondernemerschap van 

Theater aan de Slinger en zijn tevreden over het huidige niveau van het 

bibliotheekwerk. 

Particulier initiatief en ondernemerschap zijn voor de VVD een belangrijke 

factor. De cultuursector moet zich voor haar omzet richten op bezoekers, 

donateurs en sponsoren. De gemeente is er om te faciliteren en te 

participeren, niet om te financieren. Daarom zijn wij voorstander van de 

vereenvoudiging van de vergunningverlening en van laagdrempelige en 

realistische (veiligheids-) eisen bij evenementen. 

3.6. En waar nieuwkomers in de gemeente Houten zich aanpassen 

Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers van (oorlogs-)geweld goed worden 

opgevangen, maar als het weer veilig is, dan gaan ze waar mogelijk weer terug 

naar hun thuisland. Voor economische vluchtelingen hebben wij namelijk geen 

plaats.  

Ook Houten heeft een verantwoordelijkheid in 

het helpen integreren van statushouders. 

Daarbij gaat het niet alleen om huisvesting, 

maar ook om onderwijs, zorg en 

werkgelegenheid voor deze groep 'nieuwe Houtenaren'. De faciliteiten hiervoor 

zijn echter wel beperkt. Wij vinden dan ook dat we in Houten niet meer 

statushouders moeten opvangen dan het aantal dat ons door het Rijk wordt 

toegewezen.  

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij de integratie van vluchtelingen. Dit 

moeten we goed faciliteren. Wij zijn trots op de inspanningen die in de Taalklas 

en de zomerschool worden geleverd. 

Wat huisvesting betreft, vindt de VVD het belangrijk dat ook de belangen van 

Houtenaren die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning nadrukkelijk 

worden meegenomen.  

Geen plaats voor 

economische 

vluchtelingen 

Cultuur is belangrijk voor 

onze eigen identiteit  
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Statushouders moeten van begin af aan hard werken aan hun zelfredzaamheid. 

Hoe eerder zij volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving hoe beter. Het 

zal de integratie van statushouders versnellen en daarmee ook het draagvlak 

onder de gehele Houtense samenleving. 

4. Ik wil leven in een omgeving… waar je je veilig voelt 

4.1. Waar je je veilig voelt 

Hulpdiensten, de brandweer 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  
Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De 
hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Bij het niet halen van de 
aanrijtijden moet de gemeente actief meedenken hoe tijdwinst behaald kan 
worden. Hierbij moeten ook de infrastructuur en de verkeerslichtbeïnvloeding 
worden meegenomen. Ook denkt de gemeente mee hoe de aanrijtijden 
preventief verbeterd kunnen worden. 
 
Door een initiatief van VVD Houten is er blijvend aandacht voor brandveilig 
wonen en ondernemen. Wij zullen toezien op de uitvoering van dit initiatief en 
inwoners en ondernemers blijvend attenderen op hun eigen rol en 
mogelijkheden hierin. Zo verbetert de veiligheid van onze inwoners. 
 
De VVD onderschrijft het belang van vrijwilligers binnen de openbare orde en 
veiligheidssector. De gemeente denkt samen met de uitvoeringsorganisaties 
actief mee over haar rol in het op peil houden 
van het vrijwilligersbestand, zonder hier de regie 
over te voeren.  
 
Hulpdiensten, de politie 
De politie is preventief zichtbaar in de wijken en 
is er op die momenten dat onze inwoners zich onveiliger voelen. Een politie-
app op contact te leggen met de politie is soms handig, maar is nooit de enige 
mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. 
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open 
voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen en 
stimuleert deze. 
 
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van 
onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. De VVD is zich 

Iedereen moet 

zich veilig kunnen 

voelen in Houten  
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bewust van de risico’s van ondermijnende criminaliteit. De gemeente moet 
alert zijn op deze vormen van criminaliteit en de inwoners leren om de signalen 
te herkennen.  
 

 
 
Er is te veel schade en overlast door auto-inbraken en fietsendiefstal. Samen 
met de politie dringt de gemeente aan op een nationale aanpak. Houten werpt 
zich hierbij op als pilot gemeente, waarbij de gemeente gebruik wil maken van 
bijvoorbeeld cameraopstellingen en meer controles. De VVD zet de aanpak van 
deze vormen van criminaliteit hoog op de agenda. 

4.2. En waar criminelen hard worden aangepakt 

Het is normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. En geweld 

is helemaal uit den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke 

zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en 

politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 

hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en moeten deze ook durven 

inzetten. Geweld tegen medewerkers van de hulpdiensten en medewerkers 

van de gemeente wordt niet getolereerd. 
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Openbare orde 
De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen 
daar iets extra’s aan toe. De politie grijpt altijd in als mensen de regels 
overtreden en overlast veroorzaken. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 
rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  
 
De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de 
mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te 
handhaven en overlast te bestrijden. Door het strak volgen van veelplegers 
door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als 
gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om 
geweld of overlast tegen te gaan. Daarnaast moeten vergunningen worden 
geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van 
criminele activiteiten. 
 
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun 
gedrag. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald 
op diegenen die dit veroorzaken. 

5. Ik wil leven in een omgeving… waar de gemeente er 

voor ons is 

5.1. Waar de gemeente dienstbaar en modern is 

Van de gemeente verwachten wij dat zij dienstbaar en modern is. Digitalisering 

heeft voor ons als VVD een hoge prioriteit. Een 

digitaal loket dat 24 uur per dag open is en waar 

veel digitale producten worden aangeboden, is 

vanzelfsprekend. Zo kunnen bedrijven en inwoners 

zaken snel en gemakkelijk regelen op een tijdstip 

dat hun uitkomt.  

Dienstverlening 
De VVD wil een kleine en daadkrachtige overheid. De gemeente is het eerste 
aanspreekpunt voor de inwoners van Houten en stelt haar handelen in dienst 
van de inwoners en bedrijven. De gemeente moet telefonisch bereikbaar zijn 
en helpt de inwoners en ondernemingen met hun problemen. Naast een 
digitaal loket dat 24 uur per dag open is, moet de gemeente ook buiten 
kantooruren open zijn voor die zaken die niet digitaal geregeld kunnen worden. 

De gemeente is 

er voor jou en 

niet andersom!  
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De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom: de gemeente is één 
organisatie, werkt integraal en stuurt dus niet van het kastje naar de muur. 
 
De gemeente communiceert open met inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven. Zij worden door de gemeente in een vroeg stadium 
betrokken bij de besluitvorming. Hierbij wordt helder en begrijpelijk 
gecommuniceerd. 
  
Privacy en ICT 
Privacy is een groot goed; de computers en ICT van de gemeente zijn bij de tijd, 
de persoonsinformatie is veilig en de privacy wordt gewaarborgd. Gegevens 
moeten in veilige handen zijn bij de gemeente. De gemeente spant zich in voor 
een betrouwbare en veilige digitale overheid. Voor inkoopbeleid en registratie 
van gegevens en belastingen maakt zij gebruik van de digitale mogelijkheden. 
De gemeente spant zich in om zoveel mogelijk data toegankelijk te maken voor 

inwoners en bedrijven (open data).  

5.2.  Waar de overheid je niet in de weg zit 

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve 

initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. 

Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het 

wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met 

relevante bedrijven en instanties. 

We willen huidige overbodige regels voor inwoners wegnemen en blijven er 

alert op dat er geen nieuwe regels bijkomen.  

5.3.  En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 

Wij willen lagere lasten voor onze inwoners en ondernemingen in Houten. De 

gemeente moet zuinig en zinnig omgaan met de beschikbare gelden. De VVD 

wil dat het duidelijk is waar het belastinggeld aan 

wordt besteed en dat het zo laag mogelijk is. Daarom 

willen wij de komende periode de Onroerend Zaak 

Belasting (OZB) fors verlagen. 

Bij meevallers in de inkomsten moet de gemeente 

geen extra uitgaven doen, maar moeten de lasten voor 

burgers en bedrijven worden verlaagd. De VVD is tegen het bovenmatig 

‘oppotten van geld’ voor de toekomst. Als het opgepotte geld niet nodig is, 

Het is tijd 

voor lagere 

belastingen! 
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moet het ter beschikking komen van de inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld 

door lagere lokale lasten.  

De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten transparant zijn voor onze 

inwoners. Daarom zijn wij voor het geven van een jaarlijks overzicht van de 

gemeente aan de inwoners, met een opsomming waaraan het geld is besteed 

en wat het effect is. De gemeente zoekt actief naar (regionale) samenwerking 

met andere gemeenten zodat taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen 

worden. 
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