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De wereld om ons heen verander  in een rap tempo. Huizen moet daar aler  
op reageren en toekomstgericht investeren in ons klimaat, wonen, zorg, 
duurzaamheid en leefomgeving. Dan bouwen we aan de toekomst van 
iedereen in Huizen! 
 

 

De 10 belangrijkste punten 
 

1. Wij willen dat Huizen inzet op duurzaamheid en dit in zo veel mogelijk ontwikkelingen 
meeneemt. Aandacht voor groen en klimaatneutraal is belangrijk. Veel straten en wijken zijn 
versteend en verouderd. Hier kan het groener, veiliger en toegankelijker. Daarbij moet Huizen 
voorop lopen bij het investeren naar klimaatneutraal en waterrobuust.  

 

2. Wij houden de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk. Wij houden inkomsten en 
uitgaven in balans en durven keuzes te maken. 
 

3. Veiligheid draagt bij aan stabiliteit en gezondheid. Hier hebben wij veel aandacht voor in 
onze gemeente. 

 

4. Wij bouwen, waar het kan, zoveel mogelijk woningen. Doorstroming in de woningmarkt 
is hierbij belangrijk. Daarnaast creëren wij ruimte voor creatieve woonvormen en scheppen 
mogelijkheden voor initiatieven. Woningbouw voor jongeren en doorstroommogelijkheden 
voor ouderen verdienen hier onze speciale aandacht. 

 
 

5. Wij stimuleren ondernemerschap met ruimte, mogelijkheden en vooral meedenken, 
zodat goed doordachte en onderbouwde plannen de ruimte krijgen en initiatieven worden 
ondersteund. 

 

6. Zorg is voor iedereen toegankelijk, mensen zijn geen BSN nummer, wij investeren in 
zorg, zodat mensen op een goede manier geholpen worden. Senioren verdienen daarbij extra 
aandacht vanwege hun specifieke behoeften aan zorg en wonen. 
 
 

7. Huizen mag trots zijn op haar identiteit en cultuur. Een rijk en inspirerend kunst-, 
cultuur- en evenementenaanbod verbindt onze lokale samenleving. Goede onderlinge 
samenwerking en verbinding tussen initiatieven, ondersteunen wij van harte. Daarbij verliezen 
we ons erfgoed en monumenten niet uit het oog. 
 

8. Het centrum van Huizen en de winkelgebieden hebben een revitalisering nodig en 
daarmee gaan we aan de slag. 

 
 

9. Het onderwijs in Huizen is van hoge kwaliteit. Moderne schoolgebouwen en goede 
voorzieningen zijn daarvoor een vereiste. 

 

10. Sporten en recreatie is belangrijk. Sport en recreatie verbindt, geeft zelfvertrouwen, 
plezier en ontspanning. Huizen heeft een breed sportaanbod met goede voorzieningen.
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De 10 belangrijkste punten - toelichting 
 

1. Wij willen dat Huizen inzet op duurzaamheid en dit in zo veel mogelijk 
ontwikkelingen meeneemt. 
Huizen is een groene gemeente. Mooi wonen en leven in een frisse, open, groene omgeving, 
wijk of buurt. Maar nog steeds zijn er in Huizen wijken waar stenen en bestrating de boventoon 
voeren. Dat moet anders. Niet alleen omdat het helpt bij onze klimaatdoelstellingen, maar ook 
omdat het beter wonen is in een vergroende wijk. Mensen voelen zich gelukkiger in een groene 
wijk. En als wij wijken en buurten vergroenen doen wij dat zo, dat de toegankelijkheid voor 
iedereen is gegarandeerd. Ook draagt het verminderen van verstening bij aan het beperken van 
wateroverlast en kan eventuele hitte stress worden verminderd. 

Huizen moet vooroplopen bij het investeren naar klimaatneutraal en waterrobuust. Denk hierbij   
aan goede afspraken met bedrijven en producenten in Huizen, gericht op zowel het verminderen 
van uitstoot als ook het opvangen, reinigen en hergebruiken van ‘restwater’. Breder gezien is 
investeren in circulariteit belangrijk, zodat reststromen die het milieu of de leefruimte negatief 
beïnvloeden, verminderen. 

Het gaat niet snel genoeg. Klimaatverandering grijpt in op alle gebieden van ons leven en onze 
leefomgeving. Daar is de urgentie waarmee wij ook in Huizen aan de slag moeten en willen. En als 
wij dat goed willen doen denkt de VVD dat wij nu moeten versnellen. Nu onze schouders eronder 
en snel en slim aan de slag met het bestrijden van dit enorme probleem, door samenwerking 
tussen gemeente en burger en het ontwikkelen van ‘buurt initiatieven, gericht op vergroening. 
Investeren en regels aanpassen, plus mogelijkheden creëren om samen als Huizen voorop te 
lopen in deze belangrijke strijd. Samen met onze regiogemeenten willen wij investeren in een 
circulaire economie: gebruiksgoederen, textiel, bouwstoffen etc. kunnen makkelijk hergebruikt 
worden. Dit voorkomt hoge lasten voor bijvoorbeeld afvalverwerking en draagt bij aan nieuwe 
economische activiteiten. 

Duurzaamheid wordt zoveel mogelijk in alle ontwikkelingen in Huizen vooropgezet en 
meegenomen. Bij alle openbare werken die worden uitgevoerd moet worden gekeken naar 
koppelkansen. Zijn er mogelijkheden om te vergroenen, waterdoorlatende bestrating aan te 
leggen of energiezuinige maatregelen te nemen. Als het kan, doen we het. 

 
2. Wij houden de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk. Wij houden inkomsten 

en uitgaven in balans. 
Onze leefomgeving onderhouden, goede zorg, een hoog serviceniveau en een prettige 
woonomgeving, deze zaken kosten geld. Dat geld is niet in onbeperkte hoeveelheden aanwezig. 
Verstandige keuzes, met oog voor leefbaarheid en welzijn, zijn noodzakelijk. De VVD staat voor een 
begroting in balans en lage lasten. Lage lasten en een hoog serviceniveau. Dat vraagt dus om 
creatieve, intelligente en soms gedurfde keuzes! Keuzes waar de VVD niet voor wegkijkt. Maar het 
vereist ook vooruitkijken en investeren. Ook daar wil de VVD haar verantwoordelijkheid nemen. 

 
3. Veiligheid draagt bij aan stabiliteit en gezondheid. Hier hebben wij veel 

aandacht voor, in onze gemeente. 
Veiligheid is belangrijk. Of het nu gaat om veilig over straat kunnen lopen en prettig kunnen 
winkelen, of om de zekerheid dat tegen overlast en vandalisme wordt opgetreden. En natuurlijk de 
garantie dat de veiligheid van eigen huis en haard gewaarborgd is. Daarom wordt vol ingezet op 
goede politiezorg, onder meer door vaste wijkagenten en voldoende surveillanten, ook in de 
nachtelijke uren! Maar ook op de rol van de boa’s in onze gemeente: vriendelijke gastheer waar het 
kan, corrigerend en bekeurend waar nodig. Ook ondermijning heeft onze constante aandacht, 
Huizen is een veilige gemeente om te wonen en te leven. 
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4. Wij bouwen, waar mogelijk, zoveel mogelijk woningen. Doorstroming in de 
woningmarkt is hierbij belangrijk. Daarnaast geven wij ruimte voor creatieve 
woonvormen en scheppen mogelijkheden voor initiatieven. Woningbouw 
voor jongeren en senioren verdient hier onze speciale aandacht. 
Een eigen huis, een eigen plek. Een eigen plek in Huizen. Dat is voor veel jongeren een wens. 
Daarom moet er worden geïnvesteerd in het bouwen van woningen voor jongeren. En natuurlijk 
voor gezinnen, onze jongeren gaan immers zelf gezinnen vormen. 

Onder de oudere bewoners van Huizen is veel behoefte aan doorstroommogelijkheden; een 
andere woning als de kinderen zijn uitgevlogen en de volgende levensfase aanvangt. Woningen 
die voldoen aan nieuwe, soms ook andere, woonwensen en eisen. Ook daar moet stevig op 
worden geïnvesteerd. Ook het omzetten van kantoren in woningen wordt, waar mogelijk, 
gestimuleerd. Bouwen gebeurt altijd in de maat en schaal die past bij de omgeving en in 
participatie met de omwonenden. Nieuwe woningen moeten bijdragen aan de kwaliteit van een 
buurt of wijk en gebeurt met participatie van inwoners. 

 
5. Wij stimuleren ondernemerschap met ruimte, mogelijkheden en vooral 

meedenken. 
Als ondernemers of inwoners met initiatieven of plannen bij de gemeente komen, proberen we 
dingen mogelijk te maken en denken wij mee in mogelijkheden. Niet in onmogelijkheden. Door 
een open houding en positieve benadering van nieuwe ideeën worden ondernemers gesteund 
om plannen, die de vooruitgang in Huizen en het welzijn van onze inwoners stimuleren, door te 
zetten. Vergunningen worden snel in gang gezet. 

 
6. Zorg is voor iedereen toegankelijk, mensen zijn geen BSN nummer, wij 

investeren in zorg zodat mensen op een goede manier geholpen worden. 
Senioren verdienen daarbij extra aandacht vanwege hun specifieke 
behoeften aan zorg en wonen. 

 
7. Huizen mag trots zijn op haar identiteit en cultuur. Een rijk kunst-, cultuur- 

en evenementenaanbod verbindt onze lokale samenleving. Het stevig 
ondersteunen daarvan is voor ons belangrijk. Het Huizer Museum speelt 
een belangrijke rol in het bewaken van ons mooie erfgoed en het behouden 
van onze monumenten draagt bij aan de beleving van onze woonplaats. 
Een rijk en inspirerend kunst-, cultuur- en evenementenaanbod verbindt onze samenleving. 
Evenals sport, biedt het mogelijkheden voor onze inwoners om samen te komen en zich te 
ontspannen. Maar ook om zich, bijvoorbeeld als vrijwilliger, in te kunnen zetten om met elkaar 
Huizen nog mooier en levendiger te maken. 
Het Huizer Museum, de Historische Kring of initiatieven als de Theaterroute, het zijn slechts 
enkele voorbeelden van een rijk en levendig kunst-, cultuur- en evenementenaanbod. En dit 
aanbod moeten wij, samen met alle culturele organisaties en initiatieven in Huizen, koesteren, 
ondersteunen en uitbreiden. Om zo op een vernieuwende en eigentijdse manier haar 
verbindende positie te laten behouden. 

Ons verleden maakt ons wie wij zijn. Het behouden van ons verleden, onder meer door het 
beschermen van onze unieke monumenten en kunstwerken, verdient extra aandacht. Een 
specifieke monumenten- en beeldenroute door Huizen, met toegankelijkheid en openstelling van 
een aantal monumenten, zou kunnen bijdragen aan het bevorderen van onze cultuur en 
toestroom van toerisme. 
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8. Het centrum van Huizen en de andere winkelgebieden hebben een 

revitalisering nodig en daarmee gaan we aan de slag. 
Wat mooi is moet mooi blijven. Daarom is het belangrijk in te zetten op het verfrissen, vernieuwen 
en up-to-date houden van onze winkelgebieden. Dat geldt natuurlijk voor ons mooie oude dorp, 
maar zeker ook voor het winkelgebied in de Oostermeent. En niet alleen in deze gebieden willen wij 
flink aan de slag. Ook de kleinere (buurt-)winkelcentra moeten worden aangepast aan de wensen 
en eisen van deze tijd, rekening houdend met duurzame aspecten. Centra als het Holleblok en de 
Kostmand zijn toe aan een nieuwe inrichting en een nieuwe tijd. Daar gaan wij voor. 

 

9. Het onderwijs in Huizen is van hoge kwaliteit. Moderne schoolgebouwen en 
goede voorzieningen zijn daarvoor een vereiste. 
Onderwijs verdient onze continue aandacht. In Huizen is een goed en gevarieerd aanbod van 
scholen en we zorgen dat onze kinderen in moderne gebouwen naar school kunnen. 

 

10. We zorgen niet alleen voor goede en mooie sport- en recreatievoorzieningen 
in Huizen, maar ook voor plekken om te spelen. 
Ook moet sport toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Sportverenigingen, 
scholen en buitenschoolse opvang, werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches helpen hierbij. 
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Verkiezingsprogramma 
Gemeenteraadsverkiezing 2022 Huizen 

Voor Huizen 
De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Huizen moet daar alert op 
reageren en toekomstgericht investeren in ons klimaat, wonen, zorg, 
duurzaamheid en leefomgeving. Dan bouwen we aan de toekomst van iedereen 
in Huizen! 
 
VVD Huizen en onze inwoners 
Huizen heeft een plezierig woon-, werk en leefklimaat. Het is een prettige gemeente om te wonen en te 
werken. Daar is vele jaren hard aan gewerkt. En dat moet zo blijven. Sterker, dat moet nog beter. En daar 
heeft de VVD Huizen flinke ambities voor. 

Maar om die ambities waar te maken moeten wij ook de uitdagingen en problemen die Huizen nu kent, 
daadkrachtig tegemoet treden. Uitdagingen op het gebied van klimaat en cultuur, maar ook op het 
gebied van voorzieningen en financiën. 

De VVD wil ambitieus de toekomst tegemoet, maar wel in de vaste overtuiging dat de basis op orde is 
en de financiën kloppen. 
In sprookjes gelooft de VVD in Huizen niet; als wij ons mooie dorp verder willen brengen, mooier en 
completer willen maken, dan moeten wij ook de praktische en financiële kant van de gemeente goed 
op orde hebben. 
 
VVD Huizen; met daadkracht en verstand bouwen aan ons Huizen 
De kernpunten in dit verkiezingsprogramma van de VVD in Huizen komen voort uit onze liberale 
uitgangspunten van vrijheid (minder regels) en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Met een 
duidelijk beeld van de toekomst en de vaste overtuiging dat het altijd beter kan en moet. Met een 
begroting die op orde is en een groeiende en bloeiende plaatselijke economie. Met uw steun kunnen 
wij ons daar sterk voor maken. Wij willen weten wat er leeft in Huizen; wij streven naar intensief 
contact met inwoners, wij komen op voor de belangen van de inwoners en zijn een makkelijk 
aanspreekpunt voor al onze inwoners en ondernemers. 
Wat wil de VVD in Huizen? 
 
Een dienstbare en moderne gemeente 
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Dienstverlening, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente 
een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het  
ons uitkomt. Maar het is voor de VVD ook vanzelfsprekend dat wij een gemeente hebben die naar de 
mensen toegaat. Die contact zoekt en persoonlijk contact maakt. 

En natuurlijk een gemeente die beseft dat niet iedereen altijd even digitaal vaardig is. En dus fysiek  
altijd bereikbaar blijft. 
We vinden het normaal dat de gemeente snel en dienstbaar optreedt. De gemeente reageert  
adequaat op vragen en verzoeken en kent een hoog serviceniveau. Het gemeentehuis is ook open 
voor inloop zonder afspraak en het afhalen van bijvoorbeeld paspoorten kan ook ‘s avonds. De 
gemeente is er voor ons, niet andersom. In Huizen ben je geen BSN nummer, maar een waardevolle 
inwoner die goed geholpen moet worden. Klantvriendelijkheid is vanzelfsprekend.
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De gemeente is helder en transparant in haar besluitvorming en communiceert daarover in 
begrijpelijke taal. Ook zorgt zij ervoor dat gegevens over subsidies, WOB verzoeken, 
omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen etc. makkelijk digitaal zijn in te zien voor de inwoners 
en goed en tijdig worden gecommuniceerd. 
 
Groen 
De VVD Huizen hecht veel waarde aan de mooie natuur die ons in Huizen omringt. Door natuur en 
(openbaar) groen voelen we ons beter en kunnen we er ontspannen en genieten. Daarnaast maakt de 
natuur van Huizen ons ook aantrekkelijk, als plek om te wonen of om als toerist te bezoeken. 

Om Huizen nog groener te maken, de biodiversiteit te behouden en om de ruimte te bieden om nog 
meer van dit mooie groen te genieten, maken wij keuzes. 
Wij zijn blij met het Goois Natuur Reservaat dat dit erfgoed al jaren uitstekend beheert, maar blijven    
alert op de uitvoering voor Huizen met een goede balans tussen recreatie en beheer. 
Huizen is een groene gemeente. Maar nog niet groen genoeg. Een aantal wijken kent nog veel 
verstening en weinig groen. En dat moet anders. Vergroenen van versteende leefomgeving is voor  
de VVD een belangrijk onderdeel van de inrichting van ons Huizen. Een nieuwe inrichting van de wijk, 
straat of plein, gaat in goed overleg met de omwonenden. In de komende periode moet stevig 
worden aangepakt om die vergroening verder vorm te geven. Ook bij de invulling van werkzaamheden 
aan de openbare ruimte moet steeds worden gekeken wat we kunnen bijdragen aan het vergroenen. 
We moeten kansen om te vergroenen aan elkaar koppelen. We gaan de komende jaren veel meer 
bomen aanplanten in de openbare ruimte. Bewoners, scholen en organisaties mogen locaties hiervoor 
nomineren. Op deze manier betrekken wij iedereen bij ons ‘groen’. 

Wat de VVD Huizen betreft, behoudt het park achter het Newport hotel zijn parkfunctie. Echter  een 
goede opknapbeurt, een fatsoenlijke inrichting, waarin wij samen met de inwoners van Huizen 
bekijken welke recreatieve functies hier passen, heeft onze voorkeur. In een dergelijk park is 
vanzelfsprekend sprake van groen en biodiversiteit, maar ook van de combinatie groen, recreëren 
en (openbare-)toegankelijkheid. Immers, juist in het samengaan van deze functies bestaat de 
mogelijkheid echte meerwaarde te creëren. 

 
Laanstructuur 
Wie Huizen binnenkomt doet dat vaak via onze unieke lanen. Wij koesteren deze unieke lanen en het 
beeld wat daarmee ontstaat. Het behoud van deze laanstructuur is van groot belang. De combinatie 
van toegangsweg en statige laan vormt echter een uitdaging. Voor het behouden en herstellen van 
de laanstructuur moet worden gekeken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van groen, maar 
ook naar de mogelijkheden op het gebied van verkeer en vervoer. De laanstructuur van de bomen 
aan de Nieuwe Bussummerweg is hier een voorbeeld voor. Het plan om dit te verbeteren is er, maar is 
zeer kostbaar. Het is verstandig om het plan daarom gefaseerd uit te voeren. Om onze unieke groene 
leefomgeving te kunnen behouden moeten de juiste keuzes worden gemaakt. 
 
Klimaat & Duurzaamheid 
Het is de hoogste tijd om het beter te doen. Klimaatveranderingen vereisen een grote inzet van onze 
creativiteit en ondernemersgeest. De VVD Huizen denkt dat veel van onze inwoners deze urgentie 
delen en graag zelf actie ondernemen. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente onze inwoners 
aanzet nu in actie te komen. Het is belangrijk dat de gemeente dit mogelijk maakt en ook stimuleert. 
Met praktische ondersteuning, met regelgeving, met het mogelijk maken van nieuwe initiatieven. 

Maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven en zelf de volgende stappen te zetten. Wij geven het 
goede voorbeeld door te blijven verduurzamen in voertuigen, de openbare ruimte en 
straatverlichting. De VVD Huizen ziet de klimaatverandering niet alleen als een enorme uitdaging, maar 
ook als een enorme kans. Een kans om samen te werken aan multidisciplinaire oplossingen die niet 
langer kan wachten. 

We zoeken naar effectieve maatregelen, die betaalbaar zijn voor de gemeente, haar inwoners en 
bedrijven. We gaan actief de wijken in om huiseigenaren te informeren over woningisolatie, groen, 
water en verantwoord wonen. 
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Bedrijven worden aangemoedigd om zonnepanelen te plaatsen op hun daken, maar zijn nooit daartoe 
verplicht. 

In het kader van de RES, de Regionale Energie Strategie, waarbij wij met onze regio zelf voor energie 
moeten zorgen, kiezen wij in Huizen voor een strategie die gebaseerd is op zonnepanelen. Welke 
plekken hiervoor zijn acceptabel en financieel haalbaar? Het vraagt een zorgvuldige afweging met 
maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners. Daar zitten wij als Huizen bovenop. Wij zien in 
en om Huizen geen plekken voor grote windturbines; geen windmolens in het Gooimeer! Wij zorgen 
ervoor dat wij meepraten en aan tafel zitten. 
Er zijn steeds meer heftige regenbuien die onze straten en omgeving blank zetten. Dit komt vooral, 
omdat het regenwater door alle bebouwing en tegels niet meer goed de bodem in kan zakken en 
dus door de riolering moet worden afgevoerd. Al dit water is echter te veel voor het rioolstelsel.     
De VVD vindt aandacht voor ons stedelijk waterbeheer belangrijk en vindt dat wij ook van onze 
inwoners mogen vragen hier zelf aan bij te dragen, bijvoorbeeld met waterdoorlatende bestrating, 
regentonnen, infiltratiekratten of door bestrating weg te halen. Huizen moet ‘Waterrobuust’ worden 
en daar moet de gemeente natuurlijk het goede voorbeeld geven. In de openbare ruimte komen 
meer infiltratievoorzieningen en groene daken worden gestimuleerd. 

 
Wonen 
Voor veel mensen is het moeilijk om in Huizen passende woonruimte te vinden. Voor jongeren die 
graag in Huizen willen blijven wonen is het vaak lang wachten op een passende woonruimte. Voor 
senioren die een passende woonruimte zoeken is het eveneens vaak moeilijk deze binnen afzienbare 
tijd te vinden. Als wij daar wat aan willen doen moeten wij keuzes durven maken. Keuzes die 
woonruimte opleveren, woningbouw mogelijk maken. 

Waarbij wij beseffen dat de keuze voor woningbouw soms andere wensen onmogelijk maakt. Een 
keus voor woningbouw heeft impact op onze vormgeving als gemeente. De VVD is van mening dat 
deze keuzes niet uitgesteld moeten worden. Voldoende woonruimte is van groot belang. Invulling 
van deze wensen wordt samen met de omwonenden opgepakt en moet bijdragen aan de kwaliteit 
van een buurt of wijk. Gemengde buurten zijn sterke buurten. Daarom is bij grotere bouwprojecten 
de gewenste verdeling van het type woningen 30% sociaal, 40% middensegment en 30% hoger 
segment. Bij kleinschalige ontwikkellocaties kijken we naar de bestaande samenstelling van de 
omgeving en de beoogde ontwikkeling. 

De vrijgekomen grond aan de Trompstraat 1 leent zich uitstekend voor de bouw van kleinschalige 
woningen voor ouderen. 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt.  
Het is belangrijk om te 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. Bouwen doen we voor alle doelgroepen en om zoveel mogelijk 
doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren. Dit zien wij ook terug in de prestatieafspraken met 
de woningbouwcorporaties en bij nieuwe bouwprojecten, waar de gemeente de gelegenheid 
heeft om dit als eis in te brengen. 
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven wij ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe 
woonvormen die dat faciliteren. Door woningen voor senioren te bouwen pakken we doorstroming 
aan bij zowel sociale huur, vrije huur als koopwoningen. Zo krijgen we doorstroming voor elkaar. Ook 
het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen is een andere 
prioriteit. 

De kwaliteit van wonen is doorgaans hoog in Huizen: een zeer divers aanbod, rustig wonen in het 
groen met goede voorzieningen en lage woonlasten. Dat willen wij graag zo houden en waar mogelijk 
nog verbeteren. We moeten ook met de woningbouwcorporaties samenwerken om te zorgen dat al 
onze nieuwbouw, ook van sociale huurwoningen, voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van 
duurzaamheid. 

Huizen die wij ontwikkelen zijn klimaat adaptief; gasloos, hemelwaterafvoer dat rechtstreeks in het 
grondwater wordt geïnfiltreerd en met aandacht voor de biodiversiteit in de omgeving. 
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Wonen en zorg 
De Woonvisie wordt aangevuld met een Woonzorgvisie, die aangeeft wat er nodig is om ouderen 
goed te laten wonen. 

De Huizermaatjes laten ons zien dat wonen en zorg heel goed samen te realiseren is. Door creatief 
samen te werken wordt een zeer waardevol burgerinitiatief tot een volwaardige woonvorm voor 
inwoners met een beperking gerealiseerd. Dit initiatief kan een voorbeeld voor velen zijn. In Huizen 
moet veel ruimte zijn voor het stimuleren van dergelijke initiatieven. We bouwen ‘nul-treden’ 
woningen en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning 
zelfstandig blijven wonen. 
 
Vista 
Het groene en open karakter van onze wijken is belangrijk voor ons welzijn en welbevinden. Groen en 
ruimte geeft licht en lucht, maakt onze woonomgeving aangenaam. Over het bebouwen van de Vista zijn 
in het verleden duidelijke afspraken gemaakt. Dit is een groene long in een druk bebouwd deel van Huizen. 
Deze ruimte moet openblijven voor de leefbaarheid in de omgeving. De VVD is van mening dat deze 
afspraken met inwoners moeten worden gerespecteerd. Wij moeten een betrouwbare overheid zijn. 
 
Ruimtelijke ordening 
Ons dorp is nooit af en Huizen kent nog een aantal locaties die vragen om herontwikkeling. Een van 
die locaties is de entree van het oude dorp. Dit stuk is verouderd en verdiend beter. 
Teveel is nog de tijdgeest van de jaren 70-80 te zien. In die tijd koos men voor andere materialen en 
vormen. Tegenwoordig moet de inrichting van deze ruimte ook een bijdrage leveren aan een 
positief leefklimaat met groen, verantwoord materiaalgebruik en kleur. Deze panden kunnen met een 
herontwikkeling door de eigenaar bijdragen aan een mooiere entree van Huizen en invulling geven 
aan een woon- en winkelbehoefte. 
Een andere locatie die een volledige herontwikkeling verdient is de oostzijde van onze oude haven. 
Hier moet in samenwerking met de eigenaren en ondernemers worden gewerkt aan een invulling die 
dit gebied verdient, zoals onder meer weergegeven in de kustvisie. 

 
Veiligheid 
Huizen is een fijne plek om te wonen en te leven. En dat wil de VVD graag zo houden. Om die fijne 
omgeving mogelijk te maken is de inzet van toezichthouders (boa’s) noodzakelijk. Zij borgen de orde 
en veiligheid op straat, in de wijk en in straten en parken. Samen met de politie, met eigen wijkagenten 
voor elke wijk, zijn zij voor de VVD bijzonder belangrijk. De VVD is van mening dat een stevige inzet van 
toezichthouders moet worden gegarandeerd. 

Het is erg belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veiligheid is een kerntaak   
van de overheid. Huizen is ook actief op het gebied van preventie en geeft voorlichting aan inwoners 
en aan buurtpreventieverenigingen over de veiligheid van de eigen woonomgeving. Ook ondermijning,  
een steeds groter probleem, in Huizen en internetfraude die in verschillende vormen steeds 
opduikt heeft onze constante aandacht. Er worden actieve campagnes gevoerd onder inwoners en 
ondernemers om de infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld tegen te gaan. Huizen moet 
inzetten op extra budget voor het actief bestrijden van ondermijning. 
Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd 
zijn als je ze nodig hebt en voor hun taak berekend zijn. 
Het veiligheidsgevoel in Huizen moet gelijk zijn aan de top 3 van vergelijkbare gemeenten in 
Nederland, ook in winkelcentra. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de VVD. Dit veiligheidsgevoel 
in Huizen monitoren wij constant. 

De gemeente krijgt de beschikking over meer beveiligingscamera’s. Camera’s werken preventief en 
verhogen de pakkans. Politie en gemeente gebruiken camera’s voor toezicht op risicovolle plaatsen 
in de gemeente en is daar duidelijk over. Ook stimuleert de gemeente ondernemers om ook te 
investeren in betere beveiliging. 
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Overlast en criminaliteit hard aangepakt 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit 
den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de 
publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

In Huizen komt een steviger, minder softe, aanpak van criminaliteit en overlast. Veelvoorkomende 
criminaliteit, zoals woninginbraken, autokraak en jeugdoverlast, moet top prioriteit worden. Jaarlijks 
wordt met inwoners een ergernissen-top-3 opgesteld, waarop de aandacht wordt verstevigd. 
De politie moet voor ons zichtbaar op straat zijn. Meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) 
vergroten de handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. Zij reageren alert, niet alleen op 
meldingen, maar ook op eigen waarneming en kennis van hotspots, in nauwe samenwerking met de 
politie. 
 
Verkeer, wegen & verkeersveiligheid 
Een fijne gemeente om te wonen is ook een gemeente waar de fietser zich veilig weet en de 
voetganger zich rustig door het dorp kan begeven. En natuurlijk een plek waar de mindervalide,        
de inwoner in een rolstoel, op krukken of met een rollator, eveneens veilig en eenvoudig zijn of haar 
weg kan vinden. Wij richten onze straten en wijken, en in het bijzonder in de buurt van scholen en 
sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politie, ouders en buurtbewoners. Een van    
de initiatieven die de VVD in de komende periode graag wil onderzoeken is de mogelijkheid tot het 
invoeren van een lagere maximumsnelheid op plekken waar de verkeersveiligheid daartoe aanleiding 
geeft. Bij scholen kan de snelheid best terug naar 15 km per uur. Tevens willen wij onderzoeken of de 
maximumsnelheid voor normaal verkeer, op onze zgn. ontsluitingswegen, naar beneden kan. Dit komt 
niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar ook het woongenot van aanwonenden. 

Natuurlijk zijn en blijven wij een woonplaats die goed bereikbaar is. Waar doorstroming en 
openbaar vervoer verbindingen goed geregeld zijn. Maar wij moeten ook een gemeente zijn waar 
verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers vanzelfsprekend is. 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Bijvoorbeeld 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 komen. 
Zorgen voor een snelle, veilige bereikbaarheid is een kerntaak van de gemeente. 

De verkeersdruk in het Oude Dorp is hoog. Die hoge verkeersdruk heeft soms een toename van de 
onveiligheid tot gevolg. Verkeersveiligheid is voor VVD Huizen van groot belang. Verkeersveiligheid 
voor alle verkeersdeelnemers. VVD Huizen wil de verkeersveiligheid bevorderen. Bij een onderzoek 
naar de mogelijkheden daarvoor kan onder meer gekeken worden naar het uitbreiden van de 
30-kilometer wegen. 

Samen met de inwoners en ondernemers moeten wij ons inzetten voor een goed bereikbaar Huizen, 
zeker voor (visueel) gehandicapte mensen. 

We maken elektrisch vervoer aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en bezoekers van Huizen. Niet 
iedereen heeft de mogelijkheid om dit op eigen terrein te doen. Daarom moet het uitrollen van de 
capaciteit voor laadpalen sneller. Ook moet het makkelijker gemaakt worden om je auto voor de deur 
op te kunnen laden. Hierin mag de gemeente meedenken in oplossingen. 

Ons wegennet in Huizen heeft niet de kwaliteit die de VVD Huizen wil hebben. Het plan van aanpak 
dat er ligt, moet sneller worden uitgevoerd. Achterstallig onderhoud accepteren wij niet, een goed 
netwerk van autowegen en fietspaden is een van de kwaliteiten van Huizen. 

 
Fiets 
Samen met de regio zet Huizen volop in op goede (en snelle) fietspaden. Fietsen is gezond en fietsen    
is goed voor ons milieu. Daarom zorgen we dat onze fietspaden van goede kwaliteit zijn. Op sommige 
stukken in Huizen schort het daar nog wel aan! Daar moet in geïnvesteerd worden. Dat heeft ook onze 
prioriteit. Ook moeten wij zorgen dat we aansluiten op het snelfietsnetwerk van de regio. Op deze  
manier kunnen inwoners van Huizen omliggende gemeenten echt snel bereiken per fiets. 
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Schoon en veilig 
Onze straten en wijken moeten schoon, goed onderhouden en veilig zijn. De gemeente zet vol in 
op deze basistaak. Zwerfvuil pakken wij samen aan: dat blikje op de stoep voor de deur ruimen 
we zelf op! Ons openbaar groen wordt goed onderhouden, stoepen en straten zijn netjes en 
goed toegankelijk voor iedereen. Snelle verwijdering van zwerfvuil, graffiti en hondenpoep, snelle 
vervanging van kapot straatmeubilair en een veilige inrichting van de openbare ruimte, zorgen ervoor 
dat verloedering in de kiem wordt gesmoord. Inwoners hebben goede mogelijkheden de gemeente 
aan te spreken op deze elementen, de gemeente treedt altijd handelend op en zorgt dat de digitale 
meldingssystemen daarop berekend zijn en de beantwoording snel en duidelijk is voor de inwoners. 
Afval wordt tijdig opgehaald door het GAD en afvalstations blijven schoon en veilig . Het GAD zorgt 
dat ons afval op een veilige, efficiënte en goede manier wordt ingezameld en wordt hergebruikt. Dit 
tegen zo laag mogelijke kosten. Hierover communiceren wij duidelijk met de inwoners. 

 
Huizen en de regio stoppen met de gescheiden inzameling van het PMD ( de oranje container) en 
gaan verder met het veel efficiëntere nascheiden. 
 
Begroting 
De afgelopen jaren waren voor de gemeente financieel dramatisch. Nooit eerder moesten zoveel 
miljoen uit onze reserve worden gebruikt om enorme gaten in de begroting te vullen. Oorzaak hiervan 
lag bij de steeds verder toenemende kosten binnen het sociaal domein. De kosten van de jeugdzorg 
en de maatschappelijke ondersteuning liepen, onder meer als gevolg van landelijke regelgeving, op 
tot ongekende hoogte. De VVD maakt zich ernstige zorgen over de financiën van onze gemeente. 
Voor de VVD is verstandig begroten, niet meer uitgeven dan er beschikbaar is en prudent omgaan 
met het inzetten van reserves altijd een uitgangspunt geweest. VVD Huizen zal zich de komende 
periode inzetten om de begroting weer sluitend te krijgen, te houden en verstandig te investeren. 
Huizen gaat al sinds jaar en dag verstandig met haar financiën om; zij zorgt voor een verstandig 
financieel beleid. 

Dat stelt ons in staat om de woonlasten (zoals de OZB) en andere lasten laag te houden of zelfs op 
nul te stellen, zoals de hondenbelasting. Dat willen wij graag zo houden. 
Die zuinigheid leverde ook financiële reserves op. Die zijn er niet voor om ze op de bank te zetten, 
maar om te gebruiken voor publieke taken en ambities. De reserves zijn ervoor om risico’s af te 
dekken; het eventuele overschot kan worden ingezet voor meer of betere voorzieningen in Huizen. 
Voorzieningen waar iedereen in Huizen wat aan heeft. Dat kan ook zonder dat daarbij geld over de 
balk wordt gegooid. 

Wel moet de Huizerse begroting ruimte bieden om te kunnen investeren in de toekomst. Dat betekent 
keuzes maken, soms de hand op de knip houden en verwachte kostenstijgingen (bijvoorbeeld in het 
sociaal domein) oplossen, zonder de rekening bij de Huizerse belastingbetaler neer te leggen. 

 
Onderwijs 
Weinig zaken zijn zo belangrijk als de toekomst van onze jeugd. Blijvend investeren in het onderwijs 
is voor de VVD Huizen bijzonder belangrijk. Onderwijs is van enorm belang omdat het onze kinderen 
een goede, veilige start moet geven in hun leven en legt zo ook de basis voor een zo gelijkwaardig 
mogelijke positie in de maatschappij. Wij blijven investeren in de kwaliteit van schoolgebouwen, een 
gezond binnenklimaat met voldoende ventilatie, goed onderhoud en ruime speelmogelijkheden. 
Kinderen met een beperking hebben recht op een passende plek in het onderwijs. 

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de 
gemeente is gesprekspartner. Op school leren we kinderen ook wat onze waarden en normen zijn 
en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 
Niet alleen in goede en moderne schoolgebouwen, maar ook in alle daarbij behorende voorzieningen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan veilige fietsroutes naar de school of ruime groene speelvoorzieningen 
rond de schoolgebouwen. 
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Door goede begeleiding en persoonlijke aandacht wordt het aantal vroegtijdige schoolverlaters 
teruggedrongen. Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de 
klas, op het sportveld of online is. In Huizen zetten wij ons actief in voor het sluiten van afspraken die 
pesten tegengaan en zullen worden voorkomen; het ‘anti-pesten-pact’. 

In ons waterrijke Nederland is leren zwemmen belangrijk. In Huizen wordt aan alle kinderen in het 
primair onderwijs voldoende zwemonderwijs aangeboden om de basis zwemvaardigheid te 
verwerven. Schoolzwemmen wordt door de gemeente aan alle basisscholen in Huizen aangeboden. 
Bijkomend voordeel is natuurlijk dat dat schoolzwemmen kan plaatsvinden in een van onze eigen 
mooie zwembaden. 

Ook moeten scholen meer gebruik kunnen maken van al onze bestaande sportfaciliteiten. 

 
Levendigheid / Huizen moet bruisen 
Huizen moet bruisen. Bruisen van de energie, bruisen van de activiteiten en bruisen van de 
mogelijkheden. Om het ook voor de jongere generatie aantrekkelijk te maken. Daarom is de VVD van 
mening dat de mogelijkheden voor horeca, evenementen en terrassen in Huizen ruim moet worden 
uitgebreid. 

De gemeente stelt ondernemers in staat om een mix van winkelen en horeca aan te bieden 
(“blending”). Initiatieven hiervoor worden positief tegemoet getreden. Ook gaat de gemeente actief in 
gesprek met eigenaren van leegstaande panden om oplossingen voor leegstand te vinden en tot een 
gevarieerd en kwalitatief winkelcentrum te komen met daarbij leuke en gezellige horecabedrijven. 

Wij willen een actief vestigingsbeleid voor winkels en horeca, gericht op een divers aanbod, met ruim 
voldoende horeca, om bijv. het Oude Raadhuisplein tot een levendig en aantrekkelijk centrum van het 
dorp te maken met veel terrassen. Dit heeft onze prioriteit. 

 
Toerisme en evenementen 
Huizen manifesteert zich de laatste jaren als de Haven van het Gooi. Dit is een duidelijke keuze die 
wij samen moeten invullen. Daarbij hoort een levendige haven en kustzone waar toeristen kunnen 
verblijven en waar wij wat te bieden hebben. De komst van cruiseboten in de komende jaren biedt 
niet alleen het toerisme kansen, maar biedt ook kansen aan de werkgelegenheid en de ‘Huizerse 
economie’. Deze kansen moeten samen met de ondernemers in dit gebied worden benut. 

Ook voor evenementen willen wij meer ruimte bieden. Vooral initiatieven uit de samenleving willen wij 
ondersteunen. Niet alleen met geld, maar ook met het koppelen van mensen en ideeën aan elkaar. 
Voor de geldelijke ondersteuning van evenementen moet het beleid naar de inwoners duidelijk zijn. De 
VVD heeft liever een paar goede, grote evenementen, dan versnippering van het budget. 

De VVD is voorstander van het tot uitvoering brengen van het plan voor uitbreiding van de 
camperplaatsen op de Camperplaats aan de IJsselmeerstraat, inclusief het creëren van de benodigde 
basisvoorzieningen. 

 
Havenstraat 
De verbinding tussen haven en oude dorp is een belangrijk element in de vormgeving van ons 
dorp. Als liberale partij richt de VVD zich op de betrokken ondernemers en eigenaren om deze 
verbinding de aantrekkelijke as te maken die hier mogelijk is. Natuurlijk niet door grote hoeveelheden 
gemeentegeld te pompen in willekeurige projecten, maar juist door in te zetten op het mogelijk 
maken van creatieve oplossingen vanuit eigenaren en ondernemers. Door het bieden van kansen en 
mogelijkheden, door het zoeken van goede oplossingen. Die recht doen aan de werkgelegenheid 
op ons industrieterrein en aan de belangrijke verbinding tussen haven en dorp. 

 
Horeca 
Huizen is niet alleen een prettige plek om te wonen, maar ook om te verblijven. Daarbij is het 
belangrijk dat wij in Huizen een aantrekkelijk horeca landschap laten ontstaan. De VVD Huizen wil 
meer ruimte voor horeca, meer en grotere terrassen en meer mogelijkheden voor ondernemers om 
mengvormen van horeca en detailhandel toe te passen. Door deze combinaties van functies stijgt de 
aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden. 
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De uitbreiding van terrassen is de afgelopen periode succesvol geweest. Niet alleen heeft deze 
uitbreiding horeca ondernemers door de coronacrisis heen geholpen, maar het is daardoor ook 
levendiger en aantrekkelijker geworden. Deze uitbreiding willen wij, waar mogelijk continueren. 

 
Kustvisie en havens 
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de nieuwe kustvisie. De eerste onderdelen daarvan zijn 
inmiddels gerealiseerd. Dat is een mooie prestatie. Maar de VVD wil verder. Wij moeten met elkaar 
verder met het aantrekkelijker maken van onze kust en haven, verder met de verbinding tussen haven 
en dorp. Verder met de realisatie van de kustvisie. Een kustvisie die Huizen voor haar inwoners, maar 
zeker ook voor bezoekers uit de regio en toeristen, nog aantrekkelijker maakt. Huizen moet weer naar 
het water kijken! 

Huizen heeft een paar mooie havens, die vol liggen met boten. De oude gemeente haven biedt een 
stukje historie waar wij zuinig op moeten zijn. Maar wat ook een verandering doormaakt. Met het 
ontwikkelen van elementen als de Botterwerf en het nautisch kwartier werd in het verleden reeds de 
basis gelegd voor een zeer aantrekkelijk havengebied. De VVD is van mening dat, in samenwerking 
met de betrokken ondernemers en eigenaren, de haven verder moet worden ontwikkeld tot een 
aantrekkelijk gebied om te recreëren, te verblijven, te wonen of te werken. De oude gemeentehaven 
biedt schitterende kansen om een échte toeristische haven tot ontwikkeling te laten komen. Daarbij 
denken wij aan het doorontwikkelen van de Botterwerf, het aantrekkelijk ontwikkelen van de oostzijde 
van de haven en het maken van een voet- en fietsverbinding tussen de jachthaven en het gebied rond 
de Kalkovens. 
De kop van de aanloophaven wordt ontwikkeld als nautisch- en toeristisch aanlegpunt/afmeerpunt. 
Daarmee krijgt deze unieke locatie in Huizen haar oude luister terug. Het ontwikkelen van deze 
mooie locatie in Huizen wordt, door een bij voorkeur Huizer ondernemer, vormgegeven waarbij 
nauw wordt samengewerkt met de gemeente en de buurt. Op deze wijze wordt ook een belangrijk 
‘maatschappelijk element’ van deze ontwikkeling ingebracht. 
 
Vrijwilligers 
Mensen maken ons Huizen. De VVD Huizen is van mening dat onze vrijwilligers van zeer groot belang 
zijn binnen onze samenleving. Of het nu gaat om trainers voor de sportende jeugd, begeleiders van 
senioren inwoners, of creatieve inwoners die met elkaar cultuur en kunst vorm en inhoud geven. 
Mensen die naast hun werk en hun dagelijkse activiteiten, vaak heel veel tijd en energie steken in 
dat wat Huizen bijzonder, aangenaam, mooi of uniek maakt, deze mensen verdienen onze steun. En 
daarbij denkt de VVD Huizen niet meteen aan subsidiegeld of bijdrage. Daarbij denken wij vooral aan 
ondersteuning in de praktische zin, voorzieningen die het mogelijk maken dat al deze vrijwilligers hun 
belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren. Of het nu gaat om mantelzorgers, om een clubhuis en 
velden bij de sportclubs, ruimte om te oefenen of ruimte om te exposeren, wij moeten deze vrijwilligers 
koesteren. En hen ondersteunen als dat nodig is. 

 
Sport 
“Het cement in de samenleving’ zo wordt sport wel omschreven. Het rijke Huizer verenigingsleven kent 
vele, zeer vele, sportverenigingen. Daar komen onze inwoners samen om de vrije tijd met elkaar door  
te brengen. Daar komen de elementen sport en bewegen samen met vriendschap en ontspanning. 
Huizen heeft een breed sportaanbod met goede voorzieningen. Sport verdient ruime ondersteuning; 
daar heeft de VVD Huizen zich altijd hard voor gemaakt. Binnen Huizen worden de sportvoorzieningen 
voor iedereen op uitstekend niveau gehouden. Ook wordt flink geïnvesteerd in de verenigingen en hun 
vrijwilligers; de mensen die met elkaar het mooie sportlandschap van Huizen mogelijk maken. 

Voor kinderen is sport van groot belang. Sport is leuk, gezond en werkt enorm verbindend en 
inspirerend. Mee kunnen doen, je vaardigheden kunnen ontwikkelen, samen met anderen spelen; voor 
ieder kind moet dit mogelijk zijn. De gemeente geeft specifieke ondersteuning aan ouders en kinderen 
voor wie de kosten van sport moeilijk zelf te dragen zijn d.m.v. het Jeugdsportfonds. 



 

 Verkiezingsprogramma Voor Huizen 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor ons Huizen. De afgelopen jaren hebben we veel 
sportverenigingen kunnen helpen om te zorgen voor een mooi sportcomplex of goede voorzieningen. 
Ook is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en energiebesparing bijvoorbeeld d.m.v. 
ledverlichting. 

In Huizen zetten veel inwoners zich belangeloos in om dit zo belangrijke element van onze samenleving 
vorm en inhoud te geven. Deze mensen, en natuurlijk de clubs en verenigingen waarin zij actief zijn, 
verdienen onze steun. Daarom wil de VVD ruime ondersteuning voor het sport- en verenigingsleven. 
Ondersteuning van de middelen die nodig zijn, zoals sportvelden en 
verenigingsgebouwen, maar ook ondersteuning van alle inwoners die actief meehelpen en bijdragen; 
zij verdienen onze hulp! 
We gaan de komende jaren nog meer Huizers proberen te ‘bewegen om te gaan sporten’. En om de 
drempel te verlagen gaan we meer sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte aanbieden. 
We pleiten ook voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen, te recreëren en te sporten. Bij de 
inrichting van deze plekken betrekken we de jongeren zelf. Een voorbeeld hiervan is het vernieuwen 
van de Skatebaan bij het Gooierhoofd. De nieuwe invulling hiervan moet, met en door de gebruikers 
gedaan worden. 

In ons sportbeleid geven we aandacht aan gelijke kansen en gelijke behandeling van al onze inwoners. 
Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in onze gemeente. 

 
Jongerenpanel 
Wij willen dat jongeren in Huizen gehoord worden en dat ze mee mogen praten over de dingen waar 
ze mee te maken krijgen in Huizen en onderwerpen die ze bezighouden. Natuurlijk hebben wij het   
hier ook over activiteiten of evenementen die opgezet kunnen worden door en voor jongeren en over 
onderwerpen als social media, mental health en drank & drugs. In dit panel zitten allerlei jongeren   
met verschillende achtergronden uit Huizen. Wij willen dat jongeren meedenken over belangrijke 
onderwerpen die ons Huizers aangaan! 

 
Kunst & Cultuur 
Kunst en Cultuur in Huizen is van iedereen, het is geen voorrecht voor een kleine groep. Een rijk 
kunst- en cultuuraanbod is een stimulerende en verbindende factor, een element dat mensen 
samenbrengt in ons mooie dorp. In al haar verschijningsvormen vormt het een belangrijk deel van 
de maatschappelijke activiteiten. Daarom is de VVD van mening dat de kunst en cultuur in Huizen 
meer en praktische ondersteuning verdient. Dit vooral door zaken mogelijk te maken en 
ondersteuning te bieden. Zo is amateurtoneel niet mogelijk zonder goede voorzieningen; locaties 
om te oefenen, ruimtes voor decor en materiaal, een plek waar alle vrijwilligers samen kunnen zijn. 
Initiatieven worden ondersteund en inwoners van Huizen moeten weer het gevoel krijgen dat er 
dingen gebeuren en kunnen gebeuren in Huizen als we er samen voor gaan. 

De bibliotheek in Huizen speelt een verbindende rol in onze Huizer cultuur op het gebied van lezen, 
schrijven en vertellen. Kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek en voor 
volwassenen is er een goed aanbod voor persoonlijke ontwikkeling. De bibliotheek vormt een 
ontmoetingsplek voor bepaalde groepen en houdt hen betrokken bij de maatschappij. 
De VVD is trots op onze eigen Huizer geschiedenis. Een geschiedenis die keer op keer liet zien dat 
met hard werken en gezond verstand uitzonderlijke resultaten kunnen worden bereikt. Dat 
ondernemerschap, wat die geschiedenis zo kenmerkt, komt ook terug in de wens die geschiedenis 
levend te houden, tentoon te stellen en uit te leggen. Omdat wij er trots op zijn! 
Het Huizer Museum vervult een belangrijke rol in het culturele speelveld van Huizen. Als locatie waar 
tientallen vrijwilligers samenkomen, waar initiatieven worden geboren en creatief invulling wordt 
gegeven aan de behoefte mensen te informeren en te betrekken. Ruimte voor ons Huizer Museum  
is voor de VVD belangrijk. Op basis van gedegen cultureel ondernemerschap, kan door de stichting 
Huizer Museum invulling worden gegeven aan een nieuw Huizer Museum met meerdere functies 
voor Huizen. De VVD is van mening dat een dergelijk initiatief de ondersteuning van de gemeente 
meer dan waard is. Temeer daar in dit initiatief andere organisaties kunnen aansluiten. Denk aan de 
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Historische Kring, toneelverenigingen, scholen etc. Wij vinden het belangrijk dat het culturele aanbod 
sterker gemaakt wordt, dat meer ‘spelers’ hun thuisbasis in Huizen krijgen, wat nog meer levendigheid 
brengt en ruimte maakt voor nieuwe evenementen. Natuurlijk zijn er subsidiemogelijkheden voor 
startende en toonaangevende evenementen die iets toevoegen aan Huizen. Uitgangspunt hierbij is 
natuurlijk altijd dat bekende Huizer eigen-ondernemerschap. De gemeente ondersteunt en maakt 
mogelijk; de ondernemer, ook in de cultuursector, maakt, realiseert en creëert. Ieder met een bijdrage 
aan ons Huizen voor ogen. 

 
Participatie 
Samen maken wij ons Huizen. Participatie in alle mogelijke vormen is daarbij van groot belang. 

Op wijkniveau participeren is van groot belang voor een goede relatie tussen gemeente en inwoners. 
Daarbij worden de kennis en kunde van de inwoners gebruikt, om samen tot een goede invulling van 
projecten of invulling van de woonomgeving te komen. Belangrijk hierbij is wel van te voren duidelijk 
aan te geven waarover de participatie precies gaat, zodat er geen valse verwachtingen worden 
gewekt. Er moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium helderheid zijn over de mate en wijze van 
participeren. 

Bij bijzondere projecten maakt de gemeente in de participatie ook gebruik van de kennis van 
maatschappelijke organisaties met specifieke deskundigheid. 

 
Ruimte voor ondernemers 
Huizen heeft een mooie, schone economie die voor werkgelegenheid zorgt. En dat moeten we 
koesteren. Dat betekent dat we zuinig zijn op de bestaande ruimte voor bedrijvigheid, maar ook ruimte 
maken voor nieuwe ondernemers. We moeten blijven investeren in een uitstekend vestigingsklimaat; 
aandacht voor bedrijventerreinen en gaan we door met het centrum mooier en levendiger te maken. 

Met de verandering van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen neemt het aantal zelfstandigen 
of ZZP’ers sterk toe. Dit heeft een nieuwe vraag doen ontstaan naar, voor deze groep, passende 
werkplekken. Deze behoefte is versterkt, nu menen veel meer thuis zijn gaan werken. De VVD Huizen 
vindt dat bij de (her-)ontwikkeling van werk- of bedrijfslocaties meer ruimte voor deze groep moet 
worden gemaakt. 

We willen graag dat inwoners en ondernemers genoeg geld kunnen verdienen voor een goed leven. 
Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die 
investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor 
voor onze gemeente. 

 
Ondernemers 
Huizen kent vele ondernemers. Wij zijn een dorp wat graag de schouders er onder zet en daar zijn 
wij trots op. De VVD Huizen is van mening dat voor veel ontwikkelingen, veel nadrukkelijker de 
samenwerking met ondernemers moet worden gezocht. Private partijen willen anno 2022 ook hun 
steentje bijdragen aan het vormgeven van onze samenleving, ons Huizen. Natuurlijk zou de 
gemeente daarvoor nadrukkelijk de ruimte en mogelijkheden moeten bieden. 

De gemeente is dienstbaar aan bedrijven. Ondernemers weten zelf het beste hoe ze hun bedrijf 
moeten runnen. Daarbij passen bescheiden belastingen, heffingen, minder regels en een gemeente   
die snel reageert en meedenkt in mogelijkheden voor terrassen, flexibele openingstijden en 
vergunningen voor evenementen. De komende periode wil de VVD graag een onderzoek uit laten 
voeren naar de mogelijkheden om winkelopeningstijden (structureel) te verruimen. 

Huizen blijft investeren in het centrum. Het aantal fysieke winkels daalt en de levendigheid van het 
centrum komt daarmee in gevaar. Er wordt gestuurd om winkels binnen het centrum te brengen; het 
‘kernwinkelgebied’ wordt gehandhaafd; het moet dus ook vol en aantrekkelijk zijn. 

Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels; om 
die te schrappen. 
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Werk en werkgelegenheid 
De Huizer economie draait goed. En dat moet zo blijven. Voldoende werkgelegenheid is belangrijk 
voor onze inwoners. In onze gemeente is ruimte voor werkgebieden. Dat willen wij zo houden. De 
VVD wil werklocaties behouden en opwaarderen, zodat het prettig werken in Huizen is. Daarnaast 
zet de gemeente zich in om nieuwe bedrijvigheid naar Huizen te halen. We lobbyen actief voor het 
aantrekken van bedrijven die passen in het profiel van Huizen. 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed 
leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. 
Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. 
Het is zonde als we die niet gebruiken. De gemeente kan daarbij een belangrijke rol spelen en zorgt 
voor maatwerk op het gebied van bemiddeling, begeleiding en ondersteuning om iedereen te laten 
deelnemen op de arbeidsmarkt. 

Ook voor arbeidsgehandicapten en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden is de gemeente actief 
in het zoeken naar mogelijkheden om deel te nemen aan onze samenleving. Mensen krijgen 
begeleiding om een dagbesteding of passend werk te vinden die past bij hun mogelijkheden en 
talenten. Werkzoekenden worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen of om te werken op 
een werkervaringsplaats. Alles is gericht op het vinden van een baan. 
Werken moet meer lonend worden. Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk 
van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een 
baan gaat, is dat financieel merkbaar. Regelingen die dit belemmeren onderzoeken we en schaffen 
we zo nodig af. Uitzondering hierbij zijn regelingen van steun voor kinderen die niet mee kunnen doen. 

De gemeente biedt maatwerk bij armoede vraagstukken en zorgt dat iedereen kan blijven meedoen in 
onze samenleving. Zij zoekt passende oplossingen en oordeelt zelf wat mogelijk en onmogelijk is, dit 
binnen de mogelijkheden van de wet, verordeningen en regels. 
 
Zorg 
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen wij goede en liefdevolle zorg,  
waarin onze inwoners centraal staan. Voor iedereen in Huizen die zorg nodig heeft, moet deze   
optimaal toegankelijk zijn. Hulp moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd, zodat het weinig 
aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Ook   
moet er binnen de zorg niet langs elkaar heen worden gewerkt. Goede zorg voor iedereen die dat 
nodig heeft, is voor ons vanzelfsprekend. De kosten voor de zorg zijn de afgelopen jaren in Huizen zeer 
sterk gestegen en zetten de gemeentelijke financiën zwaar onder druk. De VVD Huizen pleit daarom 
voor beheersbare, zinnige en voorspelbare zorg. Zorg die we financieel in de hand kunnen houden. 
We willen voldoende professionele hulp voor zwaardere hulpverlening. Daarbij vinden wij het 
belangrijk dat diverse organisaties een vangnet vormen voor mensen. Dit vangnet werkt versterkend 
en helpt mee bij het ontwikkelen van zelfstandigheid. 

We helpen mensen door hulp op maat te bieden en zorgen dat deze goed bereikbaar is. 

Ook tijdige en toegankelijke schuldhulpverlening is van onschatbare waarde, juist om te voorkomen 
dat mensen in situaties van armoede raken of verder afglijden. 
Mantelzorg is de zorg voor (chronisch) zieken, gehandicapten en zorgvragenden naasten: familieleden, 
vrienden, kennissen en buren. Het gaat hier niet alleen om zorg die onbetaald is, maar ook om 
‘onbetaalbare’ zorg die voor een patiënt heel belangrijk is, omdat het sociale aspect hier  heel belangrijk 
is. Mantelzorg wordt door de gemeente ondersteunt, daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren  
wij bijvoorbeeld logeermogelijkheden om lucht te brengen. Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en 
in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een 
cruciale rol. Zo zorgen wij voor basisondersteuning in het dagelijkse leven. 

Welzijnswerk is belangrijk in onze wijken, maar er mag strakker gestuurd worden op de kerntaken, 
zoals maatschappelijk werk en jongerenwerk in de wijken. Het onderscheid tussen welzijn en zorg mag, 
gezien de onderlinge samenhang, beleidsmatig vervallen. Zinnige zorg wordt het uitgangspunt.  
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Er wordt strikter gekeken welke zorg nodig en gewenst is. Dit vormt, veel meer dan waar ‘recht op is’, 
het uitgangspunt bij onze inzet. Daarbij zorgen we dat de kosten van de zorg in Huizen transparanter 
worden, wat leidt tot meer kostenbewustzijn bij gebruikers en professionals. 

Voldoende plekken voor bescherming en opvang zijn belangrijk. Hiervoor vragen wij in de regio 
aandacht! 

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het 
liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Het voorkomen 
van hulp, preventie is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten bieden. 
Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale 
wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke  rol. 
 

Inclusiviteit van toegankelijkheid 
In Huizen mag het niet uitmaken van wie je houdt, waar je vandaan komt of waar je (niet) in gelooft. Wij 
zijn een gemeente waar elk individu zich thuis moet kunnen voelen. Helaas is dat ook in Huizen nog  
niet altijd vanzelfsprekend. De VVD Huizen staat voor een vrije samenleving waar elk individu tot bloei 
kan komen en iedereen de gelegenheid krijgt om volop mee te doen. 

Bij nieuwe projecten worden actief belangengroeperingen betrokken om de toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking te waarborgen. De toegankelijkheid van het centrum van Huizen voor 
mensen met een beperking wordt constant gemonitord en verbeterd. Ditzelfde geldt ook voor de 
website van de gemeente. Die moet voor iedereen, ook voor ouderen, goed toegankelijk zijn. 

 
Huizen, de raad en de gemeentelijke organisatie 
Benaderbaar, transparant en effectief bestuur zijn belangrijk en onmisbaar in een moderne lokale 
democratie. Huizen heeft de afgelopen jaren stappen gemaakt op dit gebied, maar wij zien altijd 
ruimte om onze lokale politiek levendiger en aantrekkelijker te maken. 

De vergaderstukken zijn openbaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan af te wijken. De 
wijze van vergaderen van de Huizerse gemeenteraad is zo transparant en laagdrempelig mogelijk 
en beschikbaar voor alle Huizers. Ook worden alle commissie- en raadsvergaderingen 
uitgezonden via een speciaal videoregistratiesysteem. Hierdoor wordt het voor iedere inwoner 
mogelijk, om het nazoeken van bijdragen en informatie eenvoudig te verkrijgen. 

Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, dan koopt de gemeentelijke 
organisatie haar producten en diensten duurzaam en circulair in. 

 
Huizen en de regio 
Huizen heeft een belangrijke rol in de regio Gooi en Vechtstreek. Samenwerking met andere 
regiogemeenten blijft belangrijk. Gelukkig is de fusiedreiging van de baan. Wel blijft het belangrijk dat 
wij altijd kiezen voor een eigen lijn in de koers bij de ‘regio’ onderwerpen. In samenwerkingsverbanden 
staat het belang van Huizen voorop. Bij de beoordeling of zaken in de gemeente, of in regionaal 
verband worden opgepakt geldt: ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Gezien de uitdagingen waar 
Huizen voor staat, de verbondenheid met andere gemeenten, heeft Huizen veel belang bij het aangaan 
van, en deelnemen aan, samenwerkingsverbanden. Huizen zal in deze verbanden altijd uitgaan van 
door onze eigen gemeenteraad vastgestelde kaders. 

Voor grotere onderwerpen als economie, mobiliteit en duurzaamheid werkt de gemeente samen in de 
Metropoolregio Amsterdam (32 gemeenten, twee provincies en de vervoersregio Amsterdam). Wij 
staan daar positief tegenover, maar houden nadrukkelijk de vinger aan de pols. Dit is ook de plek waar 
wij blijven pleiten voor een railverbinding naar Huizen. 

Het functioneren van de regio Gooi en Vechtstreek wordt geëvalueerd, met een speciale aandacht 
voor de democratische legitimiteit. 
Verder wordt er in een volgende Regionale Samenwerkingsagenda meer aandacht besteed aan de 
problemen rondom duurzaamheid, mobiliteit en werkgelegenheid in onze regio. 
Tevens is het uitgangspunt dat de regio niet verder wordt uitgebreid met meer aandachtsgebieden/ 
inbestedingen. De regio blijft een uitvoeringsorganisatie. Beleid maakt Huizen zelf. 
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SDG: Social Development Goals 
Ambitieuze doelstellingen voor een nieuwe ontwikkelingsagenda. In Huizen willen wij aandacht voor 
die doelen die wij lokaal kunnen beïnvloeden. Daarvan zijn de verdere investeringen in klimaatdoelen 
en duurzaamheid het meest in het oog springend. 
Klimaatneutraal bouwen, voorlichting en stimulering van alternatieve energiebronnen en vergroening 
voor huishoudens, moeten, samen met voorlichting op het gebied van wateropvang in tuinen en 
zonnepanelen, een bijdrage leveren aan onze eigen lokale leefomgeving. 
 
Integriteit 
De VVD Huizen staat voor een integer gemeentebestuur. De gemeenteraad is het hoogste orgaan 
in de gemeente . Daar vindt het politieke debat en de uiteindelijke besluitvorming plaats. Niet via de 
sociale media. De VVD Huizen zal actief toezien op de zuiverheid van het politieke debat; dit mag 
scherp zijn, maar dient zich altijd op de inhoud te richten en niet op de personen. 


