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ChristenUnie, waardevol voor Houten
Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen consumenten. Wij geloven dat mensen verlangen 
naar geborgenheid en veiligheid. Wij geloven bovenal dat mensen behoefte hebben aan een 
zinvol leven. Wij geloven dat het goed is om je tijd en talenten te delen met anderen. Daarvoor 
zijn mogelijkheden en waardering nodig. Wij geloven dat onze aarde niet alleen voor onszelf is, 
maar ook voor de generaties na ons. Wij geloven dat het goed, eerlijk en rechtvaardig is om de 
aarde schoon, bewoonbaar en gezond door te geven aan de generatie na ons. Wij geloven in een 
overheid die omziet naar de kwetsbare inwoners. Wij geloven in een gemeente Houten waar wij 
samen naar oplossingen zoeken, zodat iedereen kan en blijft meetellen. 

De ChristenUnie ziet Houten als een plaats waarin inwoners de ruimte krijgen, waar ze worden ge-
hoord en waarin iedereen naar elkaar omziet. In Houten moet iedereen zich thuis kunnen voelen, 
wordt niemand uitgesloten en wordt iedereen rechtvaardig behandeld. De ChristenUnie wil graag 
dat Houtenaren een directe rol hebben en actief betrokken worden bij wat er in Houten gebeurt. 

Bijvoorbeeld bij kwesties die voor u belangrijk zijn, zoals uw directe woonomgeving, duurzaamhe-
idsprojecten, onderwijs van uw (klein)kinderen of opvang van nieuwe Nederlanders. De ChristenU-
nie zoekt met u als Houtenaar naar nieuwe manieren van meedenken, meepraten en meebeslis-
sen voor alle Houtense inwoners. Want: uw mening en inzet is waardevol voor Houten!

Geef geloof een stem!
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen 
inspireren door de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de 
toekomst. God houdt zielsveel van ons en heeft een zwak voor de kwetsbare. Hij nodigt ons uit 
om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven. Dat motiveert ons 
om ons in te zetten. Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn en nederig de 
weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). Daar wil de ChristenUnie verantwoordelijkheid voor 
nemen, of we nu in de oppositie zitten of deel uitmaken van het college.

Speerpunten verkiezingsprogramma 2018 – 2022 
De komende raadsperiode is er één vol van kansen en mogelijkheden. De drie speerpunten van 
het beleid van de ChristenUnie zijn: 

1. Iedereen telt mee: kwetsbaren verdienen onze aandacht;
2. De toekomst van onze kinderen staat voorop: sterke gezinnen, goede zorg en onderwijs en 

veilige buurten;
3. Duurzaam wonen en werken: focus op een groene leefomgeving. 



4

1. Iedereen telt mee! 
Iedereen telt mee! Deze slogan is voor de ChristenUnie de kern van onze politieke roeping. Ieder 
mens is uniek, wij zijn naar het beeld van God geschapen. Ieder mens telt mee en is waardevol. 
Deze waarde hangt niet af van leeftijd, gezondheid of prestatie. 

1.1 Participatie
De ChristenUnie gelooft in mensen die verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. De ChristenUnie 
gelooft in de kracht van netwerken, zoals families, vrienden en buren. Die “eigen kracht” willen 
we graag mobiliseren, omdat mensen in deze kringen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij 
vinden dat de gemeente Houten zo weinig mogelijk van haar burgers moet overnemen. Inwoners 
van Houten zijn goed in staat hun keuzes te maken. De taak van de overheid is om de eigen 
kracht in de Houtense samenleving te versterken en ervoor te zorgen dat kwetsbaren ook kunnen 
participeren. 

Concrete voorstellen
1. Sociale en maatschappelijke initiatieven van inwoners faciliteren. Denk hierbij aan initiatieven 

als Haag & Hof en het Wereldhuis.
2. Vrijwilligerswerk ondersteunen. We zorgen ervoor dat vrijwilligers weten bij wie ze terecht 

kunnen voor professionele ondersteuning. 
3. Al het Openbaar Vervoer toegankelijk maken voor mensen met een fysieke uitdaging;
4. Maatregelen treffen tegen vereenzaming van ouderen, zodat ouderen waardig oud kunnen 

worden. 
5. Blijven investeren in de integratie van nieuwe Nederlanders in de Houtense samenleving door 

bijvoorbeeld taalles op maat en toegang tot (vrijwilligers)werk. 
6. Oog hebben voor illegalen in Houten.
7. Inzet van het eigen netwerk van inwoners stimuleren, denk bijvoorbeeld aan een buurtapp. 
8. Ondersteuning van mantelzorgers continueren en vast leggen in beleid.

1.2 Werk en inkomen 
De ChristenUnie gelooft dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn eigen 
levensonderhoud te voorzien. Wij weten en kennen situaties waar dat (tijdelijk) niet lukt. Het 
past in onze overtuiging dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten. De ChristenUnie 
wil specifiek aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk aan: beschut 
werk en Wajongers. De ChristenUnie wil zoeken naar effectieve en nieuwe manieren om 
schuldproblematiek aan te pakken. 

Concrete voorstellen
1. Zorgen voor voldoende sociale werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.
2. Schuldhulpverlening vroeg en laagdrempelig inzetten (Budgetbeheer, schuldhulpmaatjes).
3. Bij armoede een goede samenwerking stimuleren tussen alle ondersteunende organisaties, 

denk aan: woningcorporatie, voedselbank, hulpverlening en school.
4. Stimuleren van maatschappelijke initiatieven gericht op inkomensondersteuning, zoals via 

kerken (diaconieën, huiswerkbegeleiding, doorgeefluik) en organisaties als Present.
5. Creatief gebruik maken van de wet- en regelgeving om ZZP-ers financieel te ondersteunen 

wanneer hun inkomen wegvalt of zichtbaar achteruit gaat.
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1.3 Sport en cultuur
De ChristenUnie gelooft dat sport en cultuur een belangrijke plek hebben in de samenleving. 
Ten eerste zorgen sport en cultuur voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Dit 
stimuleren voor iedereen (ongeacht inkomen of capaciteiten), zorgt voor een gezond Houten. Ten 
tweede bevorderen sport en cultuur het gevoel van gemeenschap en onderlinge betrokkenheid. 
De ChristenUnie wil bijdragen aan de opbouw van Houten, daarvoor zijn sport en cultuur 
belangrijk.

Concrete voorstellen
1. Continueren van financiële ondersteuning van gezinnen (bijv. Jeugdsportfonds, 

Jeugdcultuurfonds, U-pas).
2. Stimuleren van ontmoetingsplaatsen (ijsbaan, stadstrand, zwembad).
3. Verbindende sport- en cultuurinitiatieven ondersteunen (bijvoorbeeld: Athletes In Action, een 

buurtsportcoach, Gluren bij de buren).
4. Investeren in de bibliotheek met voldoende professionals en vrijwilligers als laagdrempelige 

ontmoetingsplek voor cultuur en onderwijs (bijv. een huiskamer-functie en de Taalklas voor 
laaggeletterden).

1.4 Betrouwbare en benaderbare overheid
Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de mensen die samen 
de samenleving vormen. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De 
ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving. Als het aan de ChristenUnie ligt staat 
de gemeentelijke overheid naast mensen en gaat uit van vertrouwen. De gemeente heeft als 
belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de Houtense samenleving te versterken. 
Zodoende kijkt de CU niet alleen kritisch mee met het college van B&W, maar ook met de 
ambtenaren. Hoe centraal staat de burger nu daadwerkelijk (of is het volgen van de procedure 
bepalend)? En is er maatwerk mogelijk? De ChristenUnie gaat voor een benaderbare overheid. Dat 
betekent vooral ook goede communicatie, van de website, sociale media tot aan het persoonlijk 
contact met ambtenaren, raad of college. 

Concrete voorstellen
1. Een eenvoudige en benaderbare dienstverlening organiseren voor de inwoner van Houten. Aan 

de balie wordt er persoonlijk met je meegedacht. 
2. De gemeente is goed bereikbaar zowel telefonisch, als per e-mail. Wachttijden zijn kort, 

mensen worden doorverbonden naar een medewerker die hen verder kan helpen en 
terugbelafspraken worden nagekomen. 

3. Maatwerk leveren voor kwetsbare inwoners door begrijpelijke brieven, eenvoudige processen 
en het terugdringen van onnodige regels. 

4. Goede samenwerking en minder regels. Bijvoorbeeld bij rechten en plichten in de bijstand.
5. De OZB alleen mee laten stijgen met de inflatie.
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2. De toekomst van onze kinderen staat voorop
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Houten moet daarom inzetten op goede (jeugd)zorg, 
op sterke gezinnen en op veilige buurten. We hopen dat kinderen leren en ervaren dat mensen 
verantwoordelijkheid voor elkaar dragen, in het gezin, in de buurt en op school. De ChristenUnie 
ziet het gezin als de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken als het cement. 
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten dat zo dicht mogelijk bij huis en school 
kunnen krijgen. En de zorg moet passen bij de identiteit van het gezin. De ChristenUnie ziet erop 
toe dat identiteitsgebonden zorg dan ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit 
gekozen kan worden. Uithuisplaatsingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Als dat echt niet 
mogelijk is, wordt een pleeggezin of gezinshuis ingeschakeld. De continuïteit van deze zorg moet 
gewaarborgd blijven en men kan terecht bij één aanspreekpunt. We gaan uit van de stelregel: 1 
huishouden > 1 plan > 1 regisseur.

2.1 Jeugdzorg
Nu de jeugdzorg bij de gemeenten ligt, is het belangrijk dat kinderen eerder worden ondersteund 
en geholpen: inzet op preventie en vroegsignalering. Want kinderen en ouders zijn erbij gebaat als 
op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht als mogelijk of zo zwaar als nodig is. 
Belangrijk hierbij is dat de zorgvrager samen met de omgeving en professionals een plan maakt. 
Eigen kracht en de netwerken van gezinnen kunnen zodoende worden ingezet en versterkt. Hierbij 
streven we naar ruimte voor identiteitsgebonden zorg, bijvoorbeeld christelijke jeugdzorg.

Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren 
waar kinderen verblijven. Als dit niet thuis kan, dan het liefst in pleeggezinnen, gezinshuizen of 
steungezinnen: kinderen groeien hier ondanks problemen zo normaal mogelijk op. Residentiële 
jeugdinstellingen zien we als allerlaatste alternatief.

Concrete voorstellen
1. Bij de zorg voor multi-probleemgezinnen alle betrokkenen nauw laten samenwerken: één 

huishouden, één plan, één regisseur.
2. Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij 

identiteit.
3. Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB; 

identiteitsgebonden of specialistische zorg in te verkrijgen.
4. Jongeren die mantelzorger zijn optimaal ondersteunen, zodat zij gewoon naar school kunnen en 

vrije tijd hebben.
5. Voor zwerfjongeren is opvang en begeleiding. Zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.
6. De werving van pleegouders en steungezinnen ondersteunen.
7. Zorgen voor continuïteit van zorg en ondersteuning wanneer jongeren in de jeugdzorg 18 jaar 

worden.

2.2 Sterke gezinnen 
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De ChristenUnie 
wil dat stellen met kinderen tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en 
aan het ouderschap. Geboortezorg moet naast de lichamelijke voorbereiding van de komst van 
een kindje, ook gericht zijn op de mentale voorbereiding. Meer aandacht voor psychosociale 
aspecten en veranderingen in de relatie door de nieuwe vader- en moederrol is wenselijk. In 
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de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties 
niet vanzelfsprekend. Het toegenomen aantal echtscheidingen en verbroken relaties is voor 
kinderen vaak bijzonder ingrijpend, zeker wanneer er ook sprake is van vechtscheidingen. Inzet 
op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig, omdat kinderen daarmee worden 
beschermd en voorkomen wordt dat ze (nog) verder in de jeugdzorg terecht komen. Daarnaast 
wordt veel relatieleed voor ouders voorkomen. 

Concrete voorstellen
1. Aan professionals uit het veld ruimte bieden voor preventief (v)echtscheidingsbeleid, gericht op 

het versterken van relaties van ouders.
2. Tijdig hulp bieden als een scheiding onvermijdelijk is.
3. Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning laagdrempelig beschikbaar 

maken.
4. Inzetten op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, zoals Home-Start, Family 

Factory en the Marriage Course.
5. Investeren in ‘sterke gezinnen’ (bijvoorbeeld Buurtgezinnen) zodat deze voor kwetsbare ouders 

of kinderen iets kunnen betekenen.

2.3 Veilige buurten
We hebben als inwoners het recht om te leven in een veilige buurt. We willen niet terecht komen 
in een samenleving waarin het recht van de sterkste of de rijkste geldt. Een belangrijke kerntaak 
van de overheid is het beschermen van de kwetsbaren, waaronder onze kinderen. Naast het 
beschermen van de kwetsbaren is het begrenzen van criminaliteit een belangrijke overheidstaak. 
Criminaliteit mag niet lonen. Vormen van criminaliteit waar de schade (materieel én immaterieel) 
voor inwoners groot is, krijgen voorrang in de gemeentelijke aanpak. Ook nieuwere vormen van 
criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning, moeten in beeld zijn. Hiervoor zullen nieuwe 
manieren van criminaliteitsbestrijding bedacht moeten worden, die ook investeringen vergen. 

Tegelijk blijft het een eigen verantwoordelijkheid van inwoners, organisaties en ondernemers 
om preventieve maatregelen te treffen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie, 
samenwerkingsverbanden van ondernemers en een goede veiligheidsaanpak bij evenementen). 
Het stimuleren hiervan is weer een overheidstaak (bijv. Whatsapp-groepen / Burgernet of Keurmerk 
Veilig Ondernemen). 

Concrete voorstellen
1. Zorgen voor een zichtbare wijkagent: aanwezig zijn in de wijk (ook via sociale media) en 

laagdrempelig benaderbaar.
2. Investeren in de aanpak van nieuwere vormen van criminaliteit, zoals mensenhandel in de 

agrarische sector.
3. Inwoners betrekken bij veiligheid: door Burgernet en WhatsApp-groepen.
4. Voor sluitingstijden van horeca lokaal maatwerk bieden. Aanvaardbare afspraken met de 

horecalocatie, politie en omwonenden, bijvoorbeeld in een horecaconvenant.
5. De kosten van vandalisme en criminaliteit zoveel mogelijk door daders laten betalen.
6. Cameratoezicht beperkt toepassen met oog voor privacy en een duidelijke evaluatie. 
7. Alcoholgebruik in sportkantines zoveel mogelijk terugdringen.
8. Roken en softdrugsgebruik ontmoedigen en waar mogelijk aanpakken, bijvoorbeeld door 

preventielessen op school.
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2.4 Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is de school een belangrijke plek. Een plek waar ze veel tijd 
doorbrengen, waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en 
jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit 
hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school 
die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente zorgt ervoor dat er 
voldoende verschillende scholen zijn om uit te kiezen. De gemeente en het onderwijs delen de 
maatschappelijke opdracht dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook 
burgerschapsvorming, integratie  en duurzaamheid maken deel uit van die opdracht. Kleine 
scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. Zo pleit de ChristenUnie 
voor de continuïteit van de basisscholen in ’t Goy, Tull en ’t Waal en Schalkwijk. Tot slot wil de 
ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Dat kan door 
actief de samenwerking te zoeken en (maatschappelijke) stageplekken mogelijk te maken.

Concrete voorstellen
1. Zorgen voor een goede afstemming tussen Passend Onderwijs, preventie en Jeugdzorg.
2. Jongeren kennis laten maken met organisaties en bedrijven door (maatschappelijke) stages.
3. Kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding bieden naar een 

waardevolle plek in onze samenleving.
4. Bij onderwijsgebouwen is aandacht voor duurzaamheid, een goed binnenklimaat en de 

speelruimte (bijvoorbeeld groene pleinen of een moestuin).
5. In samenwerking met Natuur en Milieu Educatie aandacht voor duurzaamheid in lespakketten.
6. Een divers onderwijsaanbod bieden met een goede spreiding binnen de wijken en de kleine 

kernen.
7. Laagdrempelige hulp of advies voor jongeren organiseren op school in samenwerking met het 

Centrum voor Jeugd en Gezin en het sociaal team. 
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3. Duurzaam wonen en werken
We wensen iedereen een leefomgeving toe waar het prettig wonen en werken is. Wij hebben 
de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling 
van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor onze 
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige 
energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire 
economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter 
klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van gas en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing 
bij mobiliteit, woningen en bedrijven wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale 
huizen worden de norm. Materialen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. 
Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte 
en landschap in Nederland. Als mensen zijn wij geen eigenaar van de aarde en in ons handelen 
dienen wij rekening te houden met de mogelijkheden van het land en het behoud van planten en 
dieren.

3.1 Mobiliteit
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. 
Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie, elektrische vervoersmiddelen (fiets 
en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. Om de kwaliteit van onze 
leefomgeving te verbeteren kiezen we voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van 
overbodig verkeer, een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Niet alleen de gemeente, 
maar ook onze inwoners hebben de verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

Concrete voorstellen
1. Elektrische brommers van lokale foodondernemingen aanmoedigen.
2. Fietsgebruik bevorderen door een goede samenwerking met bijvoorbeeld de Fietsersbond.
3. Blijvende aandacht voor ouderenvervoer (golfkarren, Plusbus).
4. OV-bereikbaarheid van kleine kernen bevorderen in samenwerking met de Provincie.
5. Bushaltes goed toegankelijk houden voor ouderen en fysiek beperkten.
6. Voldoende mogelijkheden realiseren voor elektrische vervoersmiddelen (laadpunten, 

deelgebruik).
7. Aandacht besteden aan veiligheid van fietsers op wegen met landbouwverkeer (bijvoorbeeld 

het Oostromsdijkje).
8. Grotere vrachtwagens bij voorkeur weren uit het centrum: In plaats daarvan transport via 

elektrisch vervoer en cargo bikes.
9. Betere verbinding naar het Eiland van Schalkwijk mogelijk maken met een loop-fietsbrug ter 

hoogte van wijk Het Water (aansluitend op het Elpad).

3.2 Duurzaam wonen
Houten verwacht de komende jaren ca. 125 woningen per jaar te kunnen bouwen (een 
woningbehoefte van 1800 woningen tot 2025). De nadruk van het gemeentebeleid zal de 
komende jaren liggen op duurzaam beheer en duurzame vernieuwing met behoud van het 
Houtens woon- en leefklimaat. Wonen en bouwen zal hoog op de agenda staan o.a. vanwege 
in- en uitbreidingslocaties, vergrijzing en onderhoud van bebouwing en infrastructuur. De 
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ChristenUnie kiest hierbij voor groene woonwijken, schone mobiliteit en een sociale leefomgeving.
De woningmarkt sluit nog niet aan bij de woningbehoefte. Starterswoningen zijn in Houten te 
duur of niet verkrijgbaar (ook niet als huurwoning). Wachtlijsten voor sociale woningen zijn 
nog steeds lang. De ChristenUnie blijft streven naar minimaal 30% sociale huur, zodat ook de 
minderbedeelden in Houten kunnen wonen. Ombouw van kantoorgebouwen naar woongebouwen 
blijven we stimuleren: om leegstand tegen te gaan en leefbaarheid te vergoten. Nieuwe, 
duurzame vormen van bouwen en wonen, moeten de kans krijgen.

Daarnaast is het van belang aandacht te schenken aan de demografische ontwikkeling: flinke 
vergrijzing na 2025, kleinere gezinnen en meer één-persoonshuishoudens (starters, scheidingen).

Concrete voorstellen
1. De aanschaf van energiebesparende producten stimuleren. Denk aan isolatie van huizen, 

zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, groene daken.
2. Bij alle nieuwbouw (woningen en kantoren) uitgaan van CO2-neutraal en aardgasloos bouwen.
3. Het tweede windmolenpark  zo snel mogelijk realiseren.
4. Streven naar ‘meergeneratiewoningen’ en gevarieerd bouwen voor jong én oud in een wijk of 

wooncomplex.
5. In iedere wijk in Houten en in de kernen, mogelijkheden scheppen voor ‘Tiny Houses’.
6. Meer groene speeltuinen aanleggen zoals Nieuw wulven. Bijvoorbeeld een groen speelterrein 

naast de Vijfwal in Zuid-Oost.
7. Gemeentelijke LED-verlichting uitbreiden en daar waar het kan ’s nachts (gedeeltelijk) uit.
8. Maatschappelijke functies in kleine kernen zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk 

combineren (basisschool, detailhandel, bibliotheek, bank etc.).

3.3 Duurzaam werken
De gemeente speelt, samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, 
een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en een duurzame economie. 
De economie draait niet slechts om groei en consumeren, maar juist ook om de kwaliteit van 
leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en 
verantwoordelijkheid neemt, als er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in 
balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

De Houtense ondernemers zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, voor de lokale economie, voor 
ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie wil deze ondernemers 
ruimte bieden. 

Concrete voorstellen
1. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Social 

Return is een voorwaarde.
2. Eén (digitaal) loket openen voor ondernemers waar men met alle (aan)vragen terecht kan, 

aansluitend bij het provinciale loket.
3. Het lokale MKB krijgt eerlijk toegang  tot gemeentelijke aanbestedingen.
4. ZZP-ers worden praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door borging van snel internet voor de 

hele gemeente, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en het openstellen van 
flex-plekken voor start-ups.

5. Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur klimaatneutraal.
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6. Energiebesparing door winkels stimuleren (bijvoorbeeld gesloten toegangsdeuren).
7. Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen 

worden om op zondag hun winkel te openen.
8. Samen met agrarische organisaties onderzoeken hoe boeren kunnen bijdragen aan een beter 

klimaat (vermindering uitstoot broeikasgassen, gebruik duurzame energie) en aan natuur 
(vogel- en vlindervriendelijk verbouwen).

9. De productie en verkoop van streekproducten stimuleren.
10. Schapen laten grazen in plaats van maaien voor natuurlijk beheer van graswallen of weides.
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Slotwoord
Samen met de kerkdorpen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal, 
vormt Houten één gemeente. Het inwonertal van Houten, waar al 
voor de Romeinse tijd werd gewoond, is in de afgelopen decennia 
dankzij twee Vinex-groeitaken, sterk gestegen. In 1980 woonden 
circa 8.000 mensen in Houten, anno 2018 zijn dat er bijna 
50.000.

De lokale fractie van de ChristenUnie wil “waardevol voor heel 
Houten“ zijn. Wij zijn hierop aanspreekbaar. Samen met u 
willen we een bijdrage leveren aan een sterke, levendige en 
verbindende Houtense samenleving. Een betrokken samenleving 
waarvan een wereld zichtbaar wordt, zoals God die ooit heeft 
bedoeld. Zijn liefde en bewogenheid voor mensen, voor deze 
wereld, stimuleren ons in ons politieke werk en stellingname.

Bestuur en fractie ChristenUnie Houten
November 2017
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Kandidatenlijst
1. Jana Smith
2. René Speksnijder
3. Griëtte Vonck
4. Everard van Zuthem 
5. Harmen van der Kamp 
6. Rombout Soldaat  
7. Lydia van Maurik       
8. Walbert Bakker 
9. Agna van Rees
10. Ester MacMillan             
11. Caspar Voorberg       
12. Martine Vonk          
13. Frank Dijkstra          
14. Arnoud de Romph 
15. Maarten Pijnacker Hordijk        
16. Heidi Kruizenga          
17. Marten Tel           
18. Wim Los           
19. Sabine van der Heijden       
20. Wytze Bijleveld          
21. Peter van Dalen    



14


