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STEM VVD - JUIST NU! 

VERTROUWEN  IN DE TOEKOMST 

 
Op 19 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkie-
zingen. Ons land werd enkele jaren geleden 
getroffen door de zwaarste economische crisis 
sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Ge-
lukkig zijn de vooruitzichten de laatste maanden 
verbeterd, maar we zijn er nog lang niet. Daar-
om is het nu vooral van groot belang dat u uw 
stem uitbrengt.  

 

Waarom stemmen op de VVD?  

 

Omdat wij een bestuurderspartij zijn die al ruim 
40 jaar de gemeente Huizen bestuurt en bewe-
zen heeft dat wij ons aan ons woord houden. 
Lage lasten en een verantwoord beleid. Het be-
lastinggeld besteden aan de zaken die u belang-
rijk vindt. 
 
Gewoon de dagelijkse dingen goed doen! 
 
Veiligheid van onze inwoners staat voor ons 
centraal. Zichtbaarheid, handhaving en bestrij-
ding van de criminaliteit is daarbij van groot be-
lang. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op 
een actieve overheid die op veiligheidsgebied 
zelf actie onderneemt. 
 
In de gemeente Huizen wordt veel aandacht 
besteed aan de wegen en het groen. Er zijn veel 
sport- en recreatiemogelijkheden. We behoren 
zelfs tot een van de weinige gemeenten die be-
schikken over een openluchtzwembad. De  laat-
ste jaren is verder een slag gemaakt om Huizen 
op de kaart te zetten. 
 
Met het Nautisch Kwartier, de straks heringe-
richte Havenstraat en ons mooie Oude Dorp 
heeft Huizen met haar ligging aan de kust veel 
te bieden aan haar inwoners en bezoekers. 
Kortom een fijne gemeente om in te wonen en 
dat willen wij graag zo houden.  
 

 
 
 
 

 
 
 
In de komende tijd gaan er steeds meer taken 
van andere overheden naar de gemeenten. Ta-
ken op het gebied van (jeugd)zorg worden bij de 
gemeenten neergelegd. Veel ouderen maken 
zich over deze veranderingen zorgen. De VVD 
wil deze zorg zo veel mogelijk wegnemen door 
vraaggericht te werken en maatwerkoplossingen 
te bieden.  
 
In ieder geval wil de VVD niet terug naar de tijd 
dat ouderen afhankelijk waren van de buren en 
hun kinderen. Het is belangrijk dat wij ook hier 
verstandige keuzes maken en er voor zorgen 
dat onze inwoners op ons kunnen rekenen in 
moeilijke tijden.  
 
Ook in de komende 4 jaar willen wij die taak 
weer op ons nemen. Wij staan er klaar voor met 
een ervaren team en een gedegen programma, 
dat u hierbij aantreft. Wij hebben vertrouwen in 
de toekomst. 
 
Stem daarom VVD - juist nu! 
 
 
Januari 2014 
 
VVD-afdeling Huizen 
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EEN KEUZE VOOR DE VVD  IS EEN 

BETROUWBARE KEUZE 

 
Meer dan 40 jaar bestuurlijke 
continuïteit in Huizen  

 
Een keuze voor de VVD is een keuze voor 48 jaar 
bestuurlijke continuïteit in Huizen. De VVD heeft 
de afgelopen decennia in goede tijden, maar ook 
in minder goede tijden haar verantwoordelijkheid 
genomen voor het bestuur in Huizen; zowel in de 
gemeenteraad, als in het dagelijks bestuur van de 
gemeente: het College van Burgemeester en 
Wethouders 
 
De VVD is daarbij gedurende de afgelopen de-
cennia toonaangevend geweest op belangrijke 
portefeuilles, zoals Financiën, Economie, Ruimte-
lijke Ordening en Grote Projecten. 

Een keuze voor de VVD is een 
keuze voor resultaat  

 
Een keuze voor de VVD is een keuze voor resul-
taat. Ook de afgelopen vier jaar hebben we onze 
beloftes uit ons verkiezingsprogramma waarge-
maakt.  

 Besluitvorming over de herontwikkeling van 
de Havenstraat is afgerond. De Havenstraat 
wordt gerevitaliseerd tot een attractieve ver-
binding tussen het Oude Dorp en de Haven; 
 

 Het BNI terrein wordt herontwikkeld; 
 

 Ondanks de bezuinigingen is er geïnvesteerd 
in het openbare groen. Het groene karakter 
van ons dorp blijft daardoor gewaarborgd.  
 

 De gemeente Huizen blijft een financieel ge-
zonde gemeente waar de woonlasten relatief 
laag zijn.  
 

 Er komt een nieuwe sporthal op het terrein 
van SV Huizen, waardoor de faciliteiten voor 
de zaalsporten met ingang van volgend jaar 
aanmerkelijk verbeterd zullen zijn. 
 

 De onderhandelingen over de verdere ontwik-
keling van Lucentterrein zijn  afgerond.  
 

 
 
 
 
 

 Het Lucentterrein krijgt een gemengde be-
stemming: voor woningen (starters), bedrijven 
aan huis, detailhandel en -aan de kant van de 
Bestevaer- voor kleine bedrijven die passen in 
een woonwijk. 
 

 Het Oude Raadhuisplein is compleet nieuw 
ingericht, waardoor de uitstraling van het Ou-
de Dorp aanmerkelijk is verbeterd. 

 

 De groene delen van ons dorp zijn groen ge-
bleven. We beloofden niet in het groen te 
gaan bouwen en die belofte hebben we on-
verminderd waargemaakt.  
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VERANDEREND SPEELVELD 

 
Het speelveld voor de gemeenten en dus ook 
voor de gemeente Huizen zal de komende jaren 
in snel tempo veranderen. Dat vraagt om een 
alerte houding om daar op in te spelen.  

Grote projecten naderen hun a f-
ronding 

 
De grote projecten in de gemeente Huizen nade-
ren hun afronding.  Dat geldt voor het Lucentter-
rein, het BNI-terrein en voor het havengebied. 
Ook het ruimtelijk kader waarbinnen deze ontwik-
kelingen moeten worden uitgevoerd is op orde. Al-
le bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en op 
orde.  

De crisis laat diepe sporen na  

 
Bij de vorige verkiezingen stonden we nog aan 
het begin van de economische crisis. Nu vier jaar 
later blijkt dat de crisis veel diepere sporen heeft 
nagelaten, dan we vier jaar geleden voor mogelijk 
hebben gehouden. Dat heeft grote gevolgen voor 
de gemeentelijke financiën in de jaren die voor 
ons liggen. 

Zo ligt er vanaf 2016 opnieuw een grote bezuini-
gingsopgave in het verschiet. Maar ondanks deze 
sombere berichten staat Huizen er in vergelijking 
met andere gemeenten nog steeds goed voor.  

Nieuwe taken komen op de g e-
meente af 

 
Een groot deel van de zorgtaken (Jeugdzorg, 
AWBZ) die nu nog door het Rijk of door de pro-
vincie worden uitgevoerd, zullen straks door de 
gemeenten moeten worden uitgevoerd. Het gaat 
hier om een grote overdracht van taken die op het 
bordje van de gemeenten wordt neergelegd. 
 
Ook Huizen zal zich daar terdege op moeten 
voorbereiden, voor een deel in samenspraak met 
de andere gemeenten in de regio. Het gaat hier 
niet alleen om een grote aanpassing in de organi-
satie, maar ook om de grote financiële risico’s die 
hiermee gepaard gaan.  

 

 
 
De discussie over een gemeente-
lijke herindeling wordt steeds 
prominenter gevoerd 

 
De discussie over de gemeentelijke herindeling in 
de Gooi en Vechtstreek wordt volop gevoerd. Een 
paar kleine gemeenten hebben onvoldoende be-
stuurskracht om de taken goed uit te voeren.  
 
In de discussie over samenwerking of samenvoe-
ging zal Huizen nadrukkelijk positie moeten kie-
zen, teneinde de belangen van onze eigen inwo-
ners zo goed mogelijk te behartigen. 

Huizen heeft daarbij veel te verliezen, want onze 
buurgemeenten staan er veel minder goed voor 
dan wij.  

Drie pijlers voor de komende p e-
riode 

 
Voor de periode 2014-2018 zien wij drie belangrij-
ke pijlers: 

a. De bestuurlijke organisatie van de regio. Kie-
zen we voor samenwerking tussen gemeen-
ten met behoud van eigen autonomie of kie-
zen voor een fusie tussen gemeenten; 
 

b. Het op orde houden van de gemeentelijke fi-
nanciën. Met de aanstaande decentralisaties 
op het sociale domein nemen de financiële ri-
sico’s toe. Daar komen nieuwe bezuinigings-
opgaven voor de gemeenten nog bovenop.  
 
Willen we de lasten niet één op één afwente-
len via hogere belastingen, dan vraagt dit om 
een strakke begrotingsdiscipline. 
 

c. De inrichting en de organisatie van het Socia-
le Domein is voor de komende periode een 
belangrijke opgave, waar de nodige risico’s 
mee gepaard gaan.    
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VVD:  LOKALE GEMEENTEPOLITIEK 

VANUIT EEN LIBERALE VISIE 

 
De VVD staat voor een positieve levenshouding, 
waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid 
en respect centraal staan. De VVD wil een ge-
meente waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte 
om iets buitengewoons te maken van hun leven. 
Wij staan voor een eerlijke gemeente! 

De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdi-
ge en dynamische samenleving staat voor vrij-
heid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van 
alle mensen. 

Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ont-
plooien. De VVD gaat in het offensief tegen de 
terreur van de middelmaat. De VVD wil er zijn 
voor ieder die iets van zijn of haar leven wil ma-
ken. De VVD gaat uit van de eigen kracht van 
mensen. Als mensen een steuntje nodig hebben, 
kunnen ze op de VVD rekenen. 

Met vrijheid moet zorgvuldig worden omgespron-
gen. Daarom zijn we  verantwoordelijk voor onze 
medemens en moeten we rekening houden met 
de belangen van toekomstige generaties. 

De VVD staat voor een democratische transpa-
rante gemeente waar mensen de ruimte krijgen. 
Inwoners hebben gelijke rechten en grondrechten 
worden gewaarborgd.  

Alle mensen behoren gelijke mogelijkheden tot 
ontplooiing te krijgen. De VVD staat voor recht op 
onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase. 
Onderwijs dient gericht te zijn op ontplooiing van 
de persoonlijkheid en ontwikkeling. Goed onder-
wijs gedijt het best in een kleinschalige omgeving 
en niet in grote leerfabrieken.  

De VVD staat voor een gezonde markteconomie 
waar we oog hebben voor de zwakkeren in de 
samenleving. Dat betekent iedereen die daar 
geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zo-
wel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in 
het levensonderhoud.  

De VVD staat voor een gemeente die wordt ge-
kenmerkt door openheid. Inwoners worden goed 
geïnformeerd en worden betrokken. 

 
 
 
 
De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine 
overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een 
overheid zonder bureaucratie en mét zo min mo-
gelijk maar wel heldere regels. De VVD wil een 
herkenbare gemeente. 
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LOKAAL BESTUUR 

 

 De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelij-
ke overheid. Het gemeentebestuur is er voor 
zijn inwoners, en niet andersom.  

 De afgelopen en komende jaren heeft de lan-
delijke overheid veel taken aan de gemeente 
gegeven. De VVD vindt dat een goede ont-
wikkeling. De gemeente staat immers dicht bij 
de mensen en kan dus goed zien waar be-
hoefte aan is. De gemeente is het eerste 
overheidsloket voor de burgers.  

 Als de gemeente een taak overgedragen krijgt 
wil de VVD dat deze goed wordt uitgevoerd, 
zonder extra middelen boven wat de gemeen-
te daarvoor van het rijk krijgt. Het kan soms 
zelf goedkoper, omdat de gemeente taken 
kleinschaliger en minder bureaucratisch kan 
organiseren.  

 De VVD Huizen is van mening dat zij om deze 
taken goed uit te kunnen voeren zelfstandig 
moet blijven. Huizen heeft een goede financi-
ele positie en wil dat graag zo houden. Bij her-
indeling komt de dienstverlening verder van 
de burger af te staan en zijn er minder moge-
lijkheden voor maatwerk. 

Voor de uitvoering van meer complexe rege-
lingen op het gebied van jeugdzorg en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning kan zoals nu 
ook al het geval goed samengewerkt worden 
met ander gemeenten.  

 De VVD is voor minder regels (deregulering). 
Overbodige regels ontstaan ook doordat als 
een regel eenmaal is ingevoerd, deze het 
eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil dat 
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe 
regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.  

 De VVD staat voor een dienstbare gemeente. 
Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, 
is voor de VVD vanzelfsprekend. De diensten 
en producten die de gemeente aanbiedt heb-
ben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.  
 

 

 
Veiligheid 

 
Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één 
van de kerntaken van de overheid. Eigendommen 
moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den 
boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport 
moet veilig zijn.  

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van burgers, bedrijven en de gemeente. De 
overheid heeft vooral een regievoerende taak en 
maakt afspraken met onder meer de politie.  

Inwoners mogen rekenen op een actieve over-
heid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, 
maar ook anderen aanspreekt op hun verant-
woordelijkheid.  

Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de 
VVD, dat er streng en duidelijk wordt opgetreden 
door de bevoegde instanties.  

Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantal-
len incidenten, is ook de subjectieve veiligheid 
van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigen-
lijk? De gemeente heeft oog voor het veiligheids-
gevoel van de inwoners.  

Hulpverleners en anderen die zich voor de publie-
ke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk 
kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op 
tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.  

STANDPU NTEN VVD   

 Politie en brandweer moeten 24 uur per dag 
beschikbaar zijn.  

 Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan 
ook per winkel(centrum)) worden gebruikt om 
geweld of overlast tegen te gaan.  

 De gemeente zorgt dat er een eind komt aan 
de rotzooi en de problemen die hangjongeren 
veroorzaken. De VVD wil dat overlast geven-
de jongeren en hun ouders verantwoordelijk 
worden gesteld voor hun gedrag.  

 Het strak volgen van veelplegers door de poli-
tie en hun veiligheidspartners kan criminaliteit 
en overlast voorkomen en oplossen. 
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 Technologie kan helpen om de veiligheid te 
vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
cameratoezicht en helmcamera’s.  

 De mogelijkheden van de wet BIBOB worden 
actief toegepast.  

 De gemeente stimuleert een koppeling tussen 
onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om 
probleemgedrag van jongeren zo vroeg mo-
gelijk te signaleren.  

 De burgemeester moet instrumenten gebrui-
ken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld 
door overlastgevers voor een bepaalde perio-
de op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor 
zij één of meerdere horecagelegenheden niet 
meer in mogen) of in het geheel de toegang 
tot een gebied te ontzeggen.  

 Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van 
de kleine criminaliteit worden vergroot door 
extra Buitengewone Opsporingsambtenaren 
(BOA’s), die meer dan nu de burger ten dien-
ste moeten staan en zich niet moeten beper-
ken tot kleine(re) overtredingen..  

 Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de 
gemeente openstaat voor initiatieven als 
buurtpreventie of sociaal alarm.  

 “112, daar vang je boeven mee”. Veiligheid is 
een gezamenlijke inspanning en staat of valt 
bij de bereidheid van onze inwoners om ver-
dachte of onveilige situaties te melden. Voor-
waarde is dus dat de meldkamer snel en cor-
rect de telefoontjes verwerkt. Ook een terug-
koppeling door de agent ter plaatse is ge-
wenst.  

 De VVD wil een zichtbare en aanwezige poli-
tie met wijkagenten die de buurt als hun 
broekzak kennen.  

 Aangifte doen kan ook via internet of via de 
eigen wijkagent die in dat geval op afspraak 
langs komt.  

 Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrij-
willigers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden 
van branden en bij andere hulpverlening. 
Vrijwilligersmanagement en overleg met 
werkgevers van deze brandweervrijwilligers 
moeten een hoge prioriteit krijgen.  

 De lokale brandweer en ambulances moeten 
op tijd zijn als je ze nodig hebt. In ieder geval 
worden de wettelijke aanrijdtijden gehaald. 
Daarbij maakt het niet uit van welke gemeente 
de diensten komen; daartoe worden indien 
nodig ook scherpe(re) afspraken met de 
buurgemeenten gemaakt.  

 Door de regionalisering van de brandweer 
komt de aansturing van de brandweerkorpsen 
meer op afstand van de gemeenten. Dit mag 
wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de 
motivatie van lokale vrijwilligers.  

 Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD 
niet korten op veiligheid.  

 De VVD wil dat schade en de kosten van 
handhaving zo veel als mogelijk worden ver-
haald op diegenen die dit veroorzaken.  

Gemeentelijke lasten  

 
De VVD is voor lage gemeentelijke lasten voor 
inwoners en ondernemingen.  

De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. 
Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen 
lasten van nu doorschuiven naar volgende gene-
raties. De VVD is zich ervan bewust dat iedere 
euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is.  

Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers 
en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken 
of wat we als gemeente doen nog zinvol en nood-
zakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken 
we of het niet met bestaande middelen kan.  

STA NDPU NTEN VVD   

 Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkom-
sten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken 
met structurele middelen: inkomstenmeeval-
lers mogen niet worden gebruikt voor structu-
rele extra uitgaven.   

 De VVD wil taken uitbesteden of samen met 
andere gemeenten uitvoeren als daarmee 
voordeel wordt behaald.  

 De VVD is voor zo’n laag mogelijke tarieven 
voor leges en vergunningen. Het is niet ac-
ceptabel dat allerlei kosten worden afgewen-
teld op de aanvrager.  
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ECONOMIE 

 
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde 
economische toekomst. Het zijn ondernemers die 
investeren in nieuwe ideeën en innovatieve tech-
nieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banen-
motor van de gemeente.  

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen 
hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij 
zelf het beste. De gemeente stimuleert onderne-
merschap het beste door ondernemers de ruimte 
te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor 
lagere (administratieve) lasten voor ondernemers.  

De gemeente heeft aandacht voor haar lokale on-
dernemers. Er vindt structureel overleg plaats met 
de winkeliers- en ondernemersverenigingen. Sa-
men zorgen zij voor een goed ondernemerskli-
maat en daardoor kan goed ingespeeld worden 
op actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een 
gezamenlijk WIFI netwerk in Huizen. Huizer on-
dernemers worden actief geïnformeerd over ge-
meentelijke aanbestedingen.  

In de komende jaren zal worden ingezet op het 
verder ontwikkelen van de as Haven – Dorp. Het 
Nautisch kwartier heeft inmiddels bewezen veel 
bezoekers ook van buiten de regio te trekken. Uit-
daging voor de komende jaren is om deze bezoe-
kers naar ons oude dorp te leiden, hetgeen  een 
extra economische impuls voor het hoofdwinkel-
centrum kan betekenen.  

De verdere uitbreiding van ons hoofdwinkelcen-
trum het zogenaamde plan Keucheniusstraat zal 
de komende periode kritisch worden gevolgd op 
haalbaarheid. Het winkelgedrag verandert en ook 
als gevolg van de economische crisis zijn de in-
vesteringsbereidheid en de mogelijkheden  van 
ondernemers geringer. 

Er mag niet gebouwd worden voor leegstand. Om 
de aantrekkingskracht van het winkelcentrum niet 
te verliezen zet de VVD ook de komend jaren in 
op “gratis” parkeren.  

STANDPU NTEN VVD   

 Bij het verstrekken van gemeentelijke op-
drachten worden Huizer ondernemers uitge- 
nodigd om in concurrentie mee te dingen naar 
de opdracht.  
 

 
 

 De gemeente legt geen beperkingen op ten 
aanzien van de zondag openstelling. Dit is 
een zaak van de ondernemers zelf.  
 

 Regel 1: minder regels. De VVD wil vergun-
ningen waar mogelijk afschaffen, samenvoe-
gen of vervangen door een meldingsplicht of 
algemene regels. Dus bijvoorbeeld geen 
(aparte) ventvergunning, uitritvergunning, ob-
jectvergunning of reclamevergunning meer. 
De geldigheidsduur van vergunningen wordt 
verlengd.  
 

 De gemeente mag ondernemers maximaal 
één aanslag per jaar sturen waarop alle lokale 
lasten staan vermeld. 
 

 De VVD wil dat er één wethouder verant-
woordelijk is voor de coördinatie van de ver-
mindering van de regeldruk (programmawet-
houder). Deze wethouder spoort zijn/haar col-
lega’s aan om de regeldruk in hun takenpak-
ket te verminderen. 
 

 Er moet een gemeente brede opschoning van 
gemeentelijke regels komen om overbodige, 
tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaaf-
bare regels te schrappen. 
 

 De VVD vindt dat gedetailleerde regels, over-
bodige vergunningen, papierwerk en trage, 
niet op elkaar afgestemde procedures, onder-
nemers belemmeren. Alles wat de gemeente 
zelf in huis heeft aan informatie of zelf een-
voudig kan opvragen hoeft niet meer ingele-
verd te worden.  
 

 Om ondernemers minder lastig te vallen werkt 
de gemeente bij de handhaving waar mogelijk 
samen met andere overheidslagen, zoals rijk 
en provincie. Vertrouwen in eigen verant-
woordelijkheid van de ondernemer kan tot ui-
ting komen door invoering van regelluwe re-
gio’s.  
 

 De gemeente betaalt rekeningen binnen der-
tig dagen.  
 

 De VVD geeft de voorkeur aan het opknappen 
van oude bedrijfsterreinen boven het aanleg-
gen van nieuwe bedrijfsterreinen. 
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Toerisme en recreatie  

 
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van 
de (lokale) economie.  De VVD ondersteunt re-
creatieve ondernemers. Niet door hen te subsidi-
eren of voor hen te organiseren maar door te faci-
literen en te enthousiasmeren.  

STANDPU NTEN VVD   

 De VVD wil hoogwaardige voorzieningen met 
meer kwaliteit, diversiteit en een beter rende-
ment. De gemeente moet recreatieve onder-
nemers die een kwaliteitsslag willen maken 
niet hinderen met regels over bijvoorbeeld 
voor- en naseizoen. 
 

 De VVD ondersteunt regionale innovatieve en 
projectmatige activiteiten zoals iTRovator en 
het Regionaal Bureau voor Toerisme.    
  

 De VVD is voor een upgrading van de Zomer-
kade, om op die manier een aantrekkelijke 
verblijfplaats voor recreanten en bewoners te 
bieden 
 

 Recreatieve voorzieningen en toeristische at-
tracties moeten goed bereikbaar zijn. 
 

 Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeris-
ten aan en is van toegevoegde waarde voor 
de eigen inwoners. De gemeente faciliteert en 
stelt geen beperkingen aan openings- en slui-
tingstijden voor winkels. 

 

 Recreatie mag altijd in de natuur en recreatie-
ve ondernemers moeten daar kunnen uitbrei-
den, tenzij aantoonbare schade aan de natuur 
wordt toegebracht.  

 
Werk en inkomen  

 
De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook 
werkt. De beste sociale voorziening is een betaal-
de baan.  De gemeente ondersteunt mensen die 
buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen 
zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitke-
ringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer 
aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet 
kunnen werken is er langdurige ondersteuning.  

De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar 
een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit 

gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de 
zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen.  

STANDPU NTEN VVD   

 Re-integratie is er op gericht dat mensen blij-
vend weer aan het werk gaan. Systemen van 
gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsi-
dies moeten daarop zijn ingericht.  
 

 Het armoedebeleid moet volgens de VVD als 
doel hebben dat mensen zo snel mogelijk van 
een uitkeringssituatie naar een betaalde baan 
gaan. 
 

 Een eigen onderneming starten kan ook een 
manier zijn om uit een uitkering te komen. De 
VVD wil dit stimuleren maar het mag niet ver-
zanden in veredeld hobbyisme op kosten van 
de overheid.  
 

 De VVD wil dat mensen die bijstand of een 
andere uitkering krijgen, verplicht een oplei-
ding volgen of werkzaamheden uitvoeren ter-
wijl de gemeente hen begeleidt naar een be-
taalde baan.  
 

 Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet 
naleeft, verliest zijn of haar uitkering. 
 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht 
betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste 
cent worden teruggevorderd, bovenop de 
boete die wordt opgelegd. Fraude met uitke-
ringen wordt onder meer bestreden door ver-
schillende bestanden met elkaar te vergelij-
ken. De huidige privacy belemmeringen op dit 
terrein moeten worden opgelost.  
 

 De gemeente maakt met werkgevers afspra-
ken over het – op basis van vrijwilligheid – 
aannemen van mensen die niet zelfstandig 
actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het 
geld dat de gemeente hiervoor van de lande-
lijke overheid krijgt, wordt voor deze taak in-
gezet 
 

 De VVD zorgt er voor dat minder mensen 
een uitkering krijgen en dat er meer mensen 
aan het werk zijn. Dit leidt er ook toe dat de 
gemeente minder geld hoeft uit te geven aan 
uitkeringen. 
 

 De gemeente doet niet aan inkomensbeleid. 
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Duurzaamheid 

 
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor 
economische ontwikkeling en het verhogen van 
economisch rendement.  

De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Minder re-
gels en eenvoudige procedures zijn daarvoor het 
meest geëigende instrument. 

STANDPU NTEN VVD   

 Duurzaamheid ziet niet alleen op energie, 
maar ook op milieu.  

 

 De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk 
is waar er energie kan worden bespaard. 
Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee 
aan de slag. Dat is goed voor hun portemon-
nee en draagt bij aan een duurzamere ge-
meente.  

 

 Innovatieve en duurzame producten zoals 
zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische 
auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien 
er toch een vergunning noodzakelijk is zorgt 
de gemeente ervoor dat dit via een eenvou-
dige en snelle raamvergunning geregeld kan 
worden.  

 

 De VVD vindt dat het produceren van afval 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen. In-
dien er toch afval wordt geproduceerd wordt 
dat gezien als grondstof voor nieuwe pro-
ducten.  

 

 De VVD is voor het gescheiden opvangen 
van regenwater en huishoudelijk afvalwater.  



 

 

 

 

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

13 

SAMENLEVING 

Zorg / WMO  

 
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelf-
redzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat 
betekent ook dat mensen, die tijdelijk of perma-
nent niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, 
ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de 
gemeente die ondersteuning bieden. Het uit-
gangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één 
gezin, één hulpverlener, één plan. 

Indien vastgesteld is dat hulp noodzakelijk is, 
wordt deze hulp gegeven door een professional. 
De VVD wil niet terug naar de tijd dat ouderen af-
hankelijk waren van buren en kinderen.  

STANDPU NTEN VVD   

 De VVD is voorstander van het decentralise-
ren van zorgtaken naar gemeenten. Het uit-
gangspunt dat de VVD hanteert is dat de 
gemeente regievoerder is en dat niet het 
aanbod van zorgproducten maar de cliënt-
vraag naar zorg centraal staat.  

 

 Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt 
altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daar-
in worden de zorgvraag en de achterliggende 
redenen in kaart gebracht. Bij het beant-
woorden van de zorgvraag geldt het principe 
‘één vrager en de daarbij passende zorg’ (de 
zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van 
de bureaucratie is daarbij een absolute 
voorwaarde.  

 

 De VVD vindt dat de gemeente de regisseur 
is van (ontkokerde) “het nieuwe-welzijn-zorg” 
arrangement van morgen. Door goede (regio-
nale) afspraken te maken met huisartsen en 
andere zorgverleners en te sturen op presta-
ties verbetert de kwaliteit van de zorg en blij-
ven de kosten beheersbaar.  
 

 Multifunctionele accommodaties, buurthuizen 
en andere algemene ruimten vervullen een 
belangrijke functie in het “welzijnszorg” arran-
gement. Het zijn voorzieningen waar inwoners 
elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.  

 

 Bij de ontkokering van het zorgstelsel is de in-
zet van de VVD dat dit leidt tot minder uitga-
ven 

van de gemeente aan zorgbureaucratie en over-
head. 
 
Jeugdzorg  
 
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het 
recht ongestoord op te groeien in een veilige om-
geving. Een goede opvoeding biedt kansen voor 
ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 
verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de  
eerste plaats voor verantwoordelijk. 

Als de ouders het belang van het kind schaden 
moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan 
aan zet. Gemeenten krijgen namelijk de regie 
over de Jeugdzorg. Het Verdrag betreffende de 
Rechten van het Kind is de basis voor een pre-
ventief integraal jeugdbeleid.  

STANDPU NTEN VVD   

 De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin als de centrale spil in alle zorgvragen 
voor en rond kinderen. Vanuit dit centrum 
wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle be-
trokkenen hebben daar vanuit een eigen ver-
antwoordelijkheid een rol: ouders, scholen, 
huisartsen, consultatiebureaus, kinderop-
vanginstellingen en andere professionals.  
 

 De VVD is voorstander van compacte zorg- 
adviesteams op scholen. In deze teams wor-
den, in vaste samenstelling van interne bege-
leiders, remedial teachers en schoolmaat-
schappelijk werkers, problemen en risico’s 
vroegtijdig gesignaleerd en door actie opge-
volgd. Waar nodig wordt samengewerkt met 
het veiligheidshuis, waarin de verschillende 
veiligheidspartners samenwerken. 
 

 De vraag van kinderen is leidend. Er is één 
coördinerend hulpverlener per gezin. De ge-
meente biedt ruimte aan professionals, zodat 
die niet gehinderd worden door bureaucrati-
sche regels en schotten tussen sectoren. Af-
spraken met aanbieders worden gemaakt op 
basis van doelen, prestaties en resultaten.  
 

 Veiligheid en kwaliteit staan centraal. Kinder-
rechten geven kinderen, ouders en hulpver-
leners inzicht in wat nodig is voor ieder kind 
om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in 
een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voor-
lichting over de Wet Meldcode huiselijk ge-
weld en kindermishandeling. 
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 De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei 
maatschappelijke en opvoedingsproblemen 
een onnodige medische component krijgen. 
Door tijdig in te grijpen en verbindingen te 
leggen met andere levensdomeinen (zoals 
school en sociaal netwerk) verbetert niet al-
leen de kwaliteit van het leven van het kind 
en een gezin, maar bespaart het de samen-
leving ook geld 
 

Sport  

      
     Investeren in sport is een investering in de toe-      
     komst. Sporten draagt bij aan een gezonde le-  
     vensstijl en helpt bij het leggen van sociale con- 
     tacten. Daarbij is de VVD van mening dat de ge- 
     meente moet stimuleren dat sport voor iedereen  
     toegankelijk is.  
 
     Bovendien vindt de VVD dat de gemeentelijke  
     verantwoordelijkheid zich beperkt tot breedtesport    
     en tot sport voor mensen met een beperking. 

STANDPU NTEN VVD   

 De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen 
en buitenschoolse opvang om nauw samen te 
werken met als doel de schoolgaande jeugd 
zoveel mogelijk te laten bewegen.  
 

 De VVD ondersteunt het organiseren van 
sportevenementen om zoveel mogelijk men-
sen kennis te laten maken met sport.  
 

 De VVD vindt dat sport en sportverenigingen 
toegankelijk moeten zijn voor mensen met 
een beperking. In het subsidiebeleid kan 
daarmee rekening worden gehouden.  
 

 De VVD vindt dat de gemeente bij de in-
richting van haar openbare ruimte nadrukkelijk 
rekening dient te houden met het inrichten 
van sport- en spelvoorzieningen zoals trap-
veldjes voor de jeugd.  
 

 Via het subsidiebeleid wordt samenwerking 
gestimuleerd.  
 

 Aan de gebruikers (zowel clubs als individu-
eel) van sportvoorzieningen mag een redelijke 
bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, 
maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.  

Dierenwelzijn  

 
Veel mensen in Huizen houden huisdieren of 
hobbydieren. Als eigenaar bent u verantwoordelijk 
voor het welzijn van deze dieren. Een eigenaar 
moet zich houden aan de verschillende regels wat 
betreft Dierenwelzijn. Het dier kan immers niet 
voor zichzelf opkomen. De gemeente kan en moet 
een actieve rol spelen op het gebied van Dieren-
welzijn. Daarmee zijn we in Huizen al goed op 
weg. 

STANDPU NTEN VVD   

De VVD ziet de rol van de gemeente vooral in de 
voorwaardenscheppende sfeer. Inwoners moeten 
de weg kunnen vinden op het gebied van Dieren-
welzijn. De ambitie van de VVD reikt verder dan 
het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en 
wil, dat: 

 

 we met onze buurgemeenten afspraken ma-
ken over uniformering in de zoeksystemen 
van Dier vermist/gevonden; 

 de gemeente, samen met de dierenartsen in 
Huizen, jaarlijks een chipactie blijft organise-
ren om het percentage gechipte dieren te 
vergroten. 

  de gemeente zorgt voor goede voorlichting 
over Dierenwelzijn op de gemeentelijke web-
site, met informatie over het beleid en links 
naar alle relevante organisaties. 

 de gemeente afspraken maakt met woning-
corporaties en het fonds particuliere woning-
verbetering om bij nieuwbouw en renovatie 
meer broedgelegenheid en nestmogelijkhe-
den te maken, zodat bedreigde vogelsoorten 
weer terugkomen in de bebouwing; wij den-
ken daarbij aan de aanleg van dichte hagen, 
nestkasten, zwaluwtorens en vogelvides on-
der daken. 
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Kunst en Cultuur  

 
De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft 
in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het 
vorm en inhoud geeft aan de samenleving.  

Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit 
de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een 
positief effect op de aantrekkingskracht van een 
gemeente.  

De VVD wil dat er in gezamenlijkheid aandacht is 
voor cultuurhistorie. Dit geeft je woonomgeving 
een eigen gezicht.  

STANDPU NTEN VVD   

 Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers 
en ondernemers. Het versterkt de innovatie-
kracht, creativiteit en het out-of-the-box den-
ken. Daarom stimuleert de VVD vanuit haar 
regierol (laagdrempelig) contact met cultuur, 
waardoor een breed publiek hier kennis mee 
kan maken.  
 

 Vergunningverlening moet eenvoudiger en 
plaatsvinden via een zogenoemd (digitaal) 
evenementenloket. 
 

 De VVD is voorstander van laagdrempelige 
veiligheidseisen bij kleinschalige evenemen-
ten.  
 

 De VVD vindt dat de cultuursector meer op 
eigen benen moet komen te staan en zich 
voor haar financiering meer dan nu richt op 
bezoekers, donateurs en sponsoren. 
 

  Instellingen dienen niet louter afhankelijk te 
zijn van overheidssubsidies. Naast iedere eu-
ro subsidie moeten instellingen zelf ook alles 
op alles te zetten om minimaal de andere eu-
ro er bij te verdienen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijs  

 
Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om 
zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige 
toekomst op te bouwen. Door de decentralisatie 
van Jeugdzorg en invoering van het passend on-
derwijs, kan de gemeente goed regie voeren en 
partijen bij elkaar brengen.  

STANDPU NTEN VVD   

 Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te le-
ren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren 
mensen voor zichzelf immers kansen voor 
persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.  

 

 De VVD stimuleert het multifunctionele ge-
bruik van scholen en andere maatschappelij-
ke instellingen. Wij accepteren geen leeg-
stand van schoollokalen. Om die reden zijn 
wij groot voorstander van het brede school 
concept.  

 

 De VVD is voorstander van vrije schoolkeuze 
van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze 
houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid 
nemen voor de consequenties die voortvloei-
en uit deze keuze.  

 

 De VVD wil dat scholen zich primair concen-
treren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij 
kennisoverdracht en sociale vaardigheden 
centraal staan. Hierbij moet ook aandacht 
zijn voor excellente leerlingen. 

 

 Door adequate signalering door professionals 
kunnen de ontwikkelkansen van jonge kin-
deren met een taal- en/of ontwikkelachter-
stand vergroot worden. De gemeente stimu-
leert daarom vroeg- en voorschoolse educa-
tie en samenwerking tussen peuterspeelza-
len, kinderdagverblijven en het primair on-
derwijs. Ouders worden hierbij betrokken.  

 

 De VVD treedt hard op tegen voortijdig 
schoolverlaten en ongeoorloofd schoolver-
zuim en accepteert geen jonge schoolverla-
ters zonder geldige startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt. Bovendien werken scholen, 
ouders en gemeente samen om spijbelen te-
gen te gaan.  
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 De school moet een veilige plek zijn waar 
kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is 
een sociale ontmoetingsplek. De VVD vindt 
dat scholen een nadrukkelijke taak hebben in 
het vroegtijdig signaleren van huiselijk ge-
weld en andere misstanden die het welzijn 
van de kinderen raken.  

 

 De VVD is van mening dat scholen dienen te 
voldoen aan leerlingenaantallen boven de 
stichtingsnorm en/of opheffingsnorm.  

 

 Laaggeletterdheid is een groot, verborgen 
maatschappelijk probleem. De VVD wil een 
daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. Uit-
gangspunt daarbij is de eigen verantwoorde-
lijkheid van de betrokkenen. 

 

 Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt 
tot het vergroten van welzijn, verhoogde ar-
beidsparticipatie en daarmee een verminderd 
beroep op sociale voorzieningen.  

 

 Als een kind speciaal onderwijs volgt en 
daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig 
dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskos-
ten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op reli-
gieuze grondslag gebaseerde) onderwijs en 
voor situaties waar voldoende passende al-
ternatieven voor regulier en nabijgelegen on-
derwijs beschikbaar zijn. Op basis van de 
mobiliteitsbehoefte kunnen passende combi-
naties en vervoersarrangementen gereali-
seerd worden.  

 
Integratie 

 
De VVD staat voor een tolerante samenleving 
waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je 
afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof 
maar je gedrag. En niet de groep maar het indivi-
du. Subsidies die deze tolerantie ondermijnen 
passen niet bij dit uitgangspunt.  

De VVD wil dat de gemeente een actief beleid 
voert om de inburgering van immigranten in de 
samenleving te bevorderen. In het bijzonder het 
beheersen van de Nederlandse taal is van belang.  
 
De VVD is tegen doelgroepenbeleid. Integratie-
frustrerende activiteiten worden niet gesubsidi-
eerd.  

De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie.  

De gemeente werkt mee aan het landelijk vastge-
stelde immigratie- en asielbeleid. Er is geen op-
vang voor uitgeprocedeerden die niet willen mee-
werken aan hun terugkeer naar het land van her-
komst.  

STANDPU NTEN VVD   

 Integreren betekent dat de VVD verwacht dat 
mensen zich aanpassen, de taal spreken en 
een bijdrage leveren aan de samenleving.  

 

 De VVD is principieel tegen het bewust 
scheiden van vrouwen en mannen of jongens 
en meisjes bij sport of andere activiteiten.  

 

 De Nederlandse taal leren is een eigen ver-
antwoordelijkheid van de immigrant. De ge-
meente faciliteert door te bevorderen dat er 
voldoende betaalbare cursussen zijn in de 
Nederlandse taal.  

 

 Er moet laagdrempelige en snel beschikbare 
hulp geboden worden bij discriminatie, eer-
wraak, etc. De VVD ondersteunt politie, justi-
tie en andere organisaties bij de bestrijding 
daarvan.  

 

 De VVD hecht aan een strikte scheiding tus-
sen kerk en staat. 

 

 Migranten komen uit eigen vrije keus naar 
Nederland en moeten dus zelf verantwoorde- 
lijkheid nemen. Kosten van inburgering mo-
gen bijvoorbeeld niet op de samenleving 
worden afgewenteld. 
 

 De VVD wil dat de gemeente geen subsidies 
verleent aan organisaties en activiteiten die 
apartheid bevorderen. Dus geen doelgroe-
penbeleid meer. De VVD denkt immers in in-
dividuen, niet in groepen.  
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LEEFOMGEVING 

Verkeer en vervoer 

 
De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen 
bewegen op de manier waarop zij dat willen. 
Daarnaast is een goede infrastructuur van le-
vensbelang voor de (gemeentelijke) economie.  
 
Zorgen voor een goed onderhoud van de wegen 
en maar ook een goede bereikbaarheid behoren 
tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid.  
 
De VVD wil dat er voldoende parkeerplaatsen zijn.  
Goede en veilige fietsroutes moeten mensen ver-
leiden om vaker de fiets te nemen.  

STANDPU NTEN VVD   

 Dankzij de inzet van de VVD is het hoofdwe-
gennet de afgelopen jaren sterk verbeterd. 
De VVD wil deze verbetering ook op de ge-
meentelijke wegen doorzetten. 

 

 Het aanleggen en verbeteren van wegen kan 
leiden tot overlast. De overlast door wegaf-
sluitingen wordt bestreden door middel van 
goede, alternatieven routes. De VVD wil dat 
de gemeente hierbij samenwerkt met andere 
gemeenten, de provincie en het waterschap.  
 

 De VVD richt het wegennet zo in dat de 
doorstroming van verkeer optimaal is. De 
doorstroming wordt ook verbeterd door ver-
schillende vormen van vervoer beter op el-
kaar aan te laten sluiten.  
 

 De VVD verbetert de bereikbaarheid door het 
inzetten van verkeersmanagement. Daarmee 
worden auto’s geleid naar wegen waar op 
dat moment geen files staan. Via dynamisch 
verkeersmanagement (dat wil zeggen: slim-
mere en snellere route-informatie) kan wor-
den aangegeven dat een overstap op trein of 
bus sneller is. Via moderne media kan ver-
keersinformatie worden doorgegeven aan 
navigatiesystemen.  
 

 De VVD bevordert de verkeersveiligheid door 
vooral in de buurt van scholen en met me-
dewerking van relevante partners en ouders 
een veilige omgeving te creëren: schoolzo-
nes, veilige oversteekplaatsen, veilige fiets-
routes.  

 
 

 De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger 
voor de auto, maar als een aanvulling.  
 

 De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de 
gemeente kunnen rijden. Daarbij horen naast 
goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes.  
 

 De kustzone van Huizen mag meer aandacht 
krijgen. Niet alleen de zwemfaciliteiten verbete-
ren maar zeker ook het doortrekken van het 
fietspad langs de kust zijn gewenste opties.  

  

Natuur en het GNR  

 
Huizen ligt in een van de fraaiste gebieden van de 
Randstad: het Gooi. De natuurgebieden vormen 
de parel van het Gooi en zijn van uitermate groot 
belang voor het behoud van de plaatselijke natuur 
en voor de recreatiemogelijkheden die zij bieden. 
De Stichting Het Goois Natuurreservaat (GNR) 
beheert deze natuurgebieden al sinds 1933.   

STANDPU NTEN VVD   

 De VVD Huizen is van mening dat wij uiter-
mate zuinig moeten zijn op de natuurgebie-
den, die ons omringen, in verband met de re-
creatiemogelijkheden voor onze inwoners en 
het natuurbehoud. 

 Het is van belang, dat stukjes openbaar 
groen, die grenzen aan de gebieden van het 
GNR aan het GNR worden overgedragen om 
ze voor de toekomst veilig te stellen.  

 Handhaving is een belangrijke taak van het 
GNR. Illegale vuilstortingen moeten worden 
tegengegaan, evenals stroperijen. 

 De participerende gemeenten moeten het 
GNR de financiële mogelijkheden bieden om 
de natuurgebieden goed te kunnen beheren. 

 Burgerparticipatie bij het beheer moet wor-
den bevorderd. 

 Veel inwoners van Amsterdam recreëren in 
de Gooise natuurgebieden. Daarom is het 
van belang, dat de gemeente Amsterdam 
blijft bijdragen in de exploitatiekosten van het 
GNR. 
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Bouwen en Wonen  

Huizen is volgebouwd, er vinden geen grootschalige 
bouwprojecten meer plaats. Nieuwbouw zal zich 
concentreren op het opvullen van kleine bouwlocaties 
(inbreiden), waarbij gebouwd dient te worden pas-
send bij de maat en schaal van de omgeving. 
 
De gemeente maakt samen met de buurgemeenten 
een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan 
de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspra-
ken met woningcorporaties vastgelegd.  

De VVD sluit de ogen niet voor vergrijzing en krimp 
van de bevolking. De bestaande ruimtelijke plannen 
van de gemeenten dienen indien nodig hierop te 
worden afgestemd.  

Herontwikkeling van bestaande locaties dienen in 
nauwe samenhang met de maatschappelijke ontwik-
keling te worden beoordeeld. Bij herontwikkeling 
dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met 
de woonwensen van ouderen. 

Het gebied rondom winkelcentrum de Kostmand 
verdient extra aandacht. Bouw van woningen op het 
terrein van de oude school aan de Kotter is op korte 
termijn wenselijk. Met de grondopbrengsten dient een 
extra impuls aan het gebied te worden gegeven.  

De groene delen van ons dorp moeten groen blijven. 
Dit betekent niet bouwen in het groen.  

De VVD streeft er naar het huidige onderhoudsni-
veau van de groenvoorzieningen te behouden.  

STANDPU NTEN VVD 

 De VVD is voorstander van het bevorderen 
van eigen woningbezit. Dit is goed voor de 
leefomgeving.  

 De VVD is voor een lage OZB.  

 Particulier opdrachtgeverschap en consu-
mentgericht bouwen wordt sterk gestimu-
leerd. Daar moeten voldoende vrije kavels 
voor zijn.  
 

 De bouw van recreatiewoningen op camping 
de Woensberg doet afbreuk aan de natuur-
waarden van dit gebied en is om die reden 
niet gewenst. 
 

 De VVD wil dat de inwoners van Huizen 
makkelijk en snel kunnen zien welke moge-
lijkheden zij hebben om hun woningen te 
vergroten of aan te passen. De regels hier-
voor, in het bestemmingsplan, dienen actueel 
en digitaal beschikbaar te zijn. 

 

 De VVD wil de taken van de welstandscom-
missie beperken tot monumentale panden en 
beschermde stads- en dorpsgezichten.  
 

 De VVD is tegen toepassing van gemeente-
lijke erfpacht. 
 

 Woningcorporaties gaan terug naar hun kern-
taken: het bouwen, beheren en verhuren van 
woningen die bestemd zijn voor gezinnen 
met een laag inkomen.  

 Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen 
voor mensen die dat echt nodig hebben. 

 Bouwlocaties kunnen niet eenzijdig bestaan 
uit sociale huurwoningen. De VVD wil ook 
starterswoningen in de koopsector. De op 
voorhand vastgestelde budgetten bij 
nieuw- of verbouw dienen niet te worden 
overschreden.  
 

 Er is behoefte aan zorg in en nabij de wo-
ning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe 
concepten en initiatieven, zoals kangoeroe-
woningen. In woonwijken is ook plaats voor 
kwetsbare groepen 
 

 De VVD is een voorstander van huisvesting 
op maat. Te denken valt aan nieuwe woon-
vormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modu-
lair) of huur van leegstaande gebouwen voor 
een tijdelijke behoefte aan huisvesting. 
 

 Sociale woningbouw mag niet leiden tot een 
tekort op de grondexploitatie. De VVD ziet 
toe op realistische, transparante grondexploi-
tatie. 
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Afvalinzameling  

De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uit-
gangspunt bij het inzamelen en verwerken van af-
val.  

STANDPU NTEN VVD   

 De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor 
de leefbaarheid van de buurt en het welzijn 
van onze inwoners. 
 

 De VVD wil naar laagdrempelige afvalbreng-
systemen.  
 

 De VVD wil verrommeling van de wijken 
voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervui-
ling rondom afvalcontainers, graffiti en ande-
re overlast wordt aangepakt en vernielingen 
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden 
de kosten verhaald op de veroorzaker. 
 

 De gemeente is verantwoordelijk voor afvalin-
zameling en -verwerking. Als dit voordelen 
biedt kan de uitvoering door bedrijven gebeu-
ren. 
 

 De VVD is voor stimuleren van de eigen ver-
antwoordelijkheid en het schoonhouden van 
de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede 
manier gebeurt, leidt dit tot verlaging van de 
afvalstoffenheffing.  

 

 De VVD is voor efficiënte inzameling en ver-
werking van afval, waarbij intergemeentelijke 
samenwerking in veel gevallen zal leiden tot 
financiële en bedrijfsmatige voordelen.  


