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1. Betrouwbare overheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Herstel van vertrouwen, schild voor de kwetsbaren
Bij ons staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en
maatschappelijke verbanden.
Voor mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.
Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of
bestaanszekerheid in het geding is.
Wij willen een politiek die kiest voor vertrouwen, zorgzaamheid, gedeelde waarden, een schone en
groene toekomst voor de aarde, bloei van werknemers en bescherming van de publieke zaak. Ook een
overheid die een betrouwbare bondgenoot is van families, gezinnen, buurten, kerken, ondernemingen
en verenigingen.
Onze Houtense samenleving is pas succesvol als betrouwbaarheid, kwetsbaarheid en zorgzaamheid
daar een plek in hebben.

1.1 Vertrouwen herstellen
Morele cultuur, macht dienstbaar maken aan gerechtigheid
Wij zijn er ervan overtuigd dat goed bestuur, sterk en moreel leiderschap de basis vormen voor een
bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet
alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.
Wij realiseren ons dat het vertrouwen in de overheid afgelopen jaar is gedaald en dat dit lokaal zijn
weerslag kan hebben. Als bestuur en fractie vinden we het daarom extra belangrijk dat we in Houten
betrouwbaar en constructief zijn. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden maar ook in onze
houding en in ons handelen. Daar wil de ChristenUnie een voorbeeld in zijn en zich daarin laten leiden
door wat de Heer van mensen vraagt: Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig
de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

INZET
●

Het spreekuur voor wethouders weer in te voeren en wel op locaties buiten het gemeentehuis.

●

De burgerpeiling uit te breiden met een gesprek met inwoners over de uitslag van de peiling.

●

Inwonersinitiatieven actief te stimuleren.

●

Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.

1.2 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Sustainable Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien afgesproken
wereldwijde doelen op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs.

Van ambitie naar realisatie
Wij willen dat Houten deze duurzame ontwikkelingsdoelen integreert in al het beleid de komende
periode. Wij vinden dit heel belangrijk omdat deze 17 duurzaamheidsdoelen dé wereldwijde
duurzaamheidsagenda vormen maar ook sterk vervlochten zijn met de eigen opgaven in Houten.
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INZET
●

Er een nulmeting wordt gedaan waaruit blijkt hoever Houten is met deze doelen.

●

Er vervolgens een helder en concreet plan op tafel ligt hoe de transitie doelen in Houten
concreet worden opgepakt (inhoud en proces) en deze ook terugkomen in de
meerjarenbegroting en ambities van de gemeente.

●

De gemeente, dat zijn we samen.

1.3 De gemeente
De gemeente moet openstaan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van
instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben.
Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. Burgers en
overheid hebben daarin echter ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Het gaat echter om de juiste
wisselwerking en het samenspel in de verschillende fases van co-creatie.
Inwonersinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en inwonerparticipatie stimuleren wij omdat we
ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners.

Een krachtig samenspel

INZET
●

Stimuleren dat inwoners zichzelf organiseren en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen
op het gebied van duurzaamheid, zorg, wonen, lokale economie of wijkbeheer. Dit vraagt om
een college en raad die (actief) stimuleren en durven los te laten.

●

Vrijwilligerswerk is een belangrijk motor achter veel initiatieven. Daarom wordt dit gestimuleerd.
We zorgen ervoor dat vrijwilligers weten bij wie ze terecht kunnen voor professionele
ondersteuning.

●

In Houten gaan we, vanuit vertrouwen, actief werk maken van ‘right to challenge’
(uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je,
bijvoorbeeld als wijk of als dorp een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden.

Wij waarderen het eigene van Houten, Tull en ‘t Waal, Schalkwijk en ‘t Goy en wij willen
inwonersinitiatieven in deze plekken actief stimuleren. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten
om bewoners te betrekken bij zaken die hen raken.

INZET
●

Het inzetten van wijkambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de wijk staan en
een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.

●

Wijken en buurten eigen verantwoordelijkheid geven en ondersteunen met eigen budgetten.

●

Buurtplatforms, wijkorganen en coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangen en
vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak
voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond.

●

Kleine projecten krijgen (beleids-) ruimte om slagvaardig aan de slag te gaan. Dit vraagt wellicht
om een omslag van bestuur, raad en ambtenaren.

Wij zijn geen voorstander van referenda. De gemeente moet voorkomen dat inwoners een beroep
moeten doen op de referendumverordening. Besluiten over grote vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het
kiezen van woningbouwlocaties, moeten in deelbesluiten aan de raad worden voorgelegd, zodat raad
en samenleving regelmatig kunnen bijsturen als het nodig is.
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INZET
●

Naast de huidige platforms kan er onderzocht worden in hoeverre (tijdelijke) adviesorganen
van burgers een plek in kunnen krijgen in belangrijke dossiers.

●

Burgerparticipatie bij (de invoering van) de Omgevingswet. Hiervoor worden periodieke
(digitale) bijeenkomsten georganiseerd voor informatievoorziening en ophalen van
inwonersfeedback - en inbreng.

1.4 Jongerenparticipatie
We maken met elkaar beleid voor de toekomst van Houten. De stem van de volgende generatie kan is
daarbij van groot belang.

Jongeren zijn de toekomst

INZET

De Gemeente Houten zet zich proactief in om:
● Te onderzoeken hoe de inspraak van jongeren kan worden verbeterd.
●

Ervoor te zorgen dat alle leerlingen uit de groepen 6-8 van de basisscholen zicht krijgen op wat
de gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over/vanuit de
gemeentepolitiek.

●

De kinderburgemeester een mooie lerende ceremoniële en adviesrol te geven.

1.5 Onafhankelijke lokale Media
Onafhankelijke lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale
democratie. Ze informeren inwoners, houden bestuurders scherp en agenderen maatschappelijke
kwesties.

Lokaal betrokken

INZET
●

Weekbladen, zoals Het Groentje, worden gestimuleerd en dienen te worden behouden.

●

Omroep Houten krijgt alle ruimte.

1.6 Voor discriminatie en racisme is geen plaats
Ook de lokale overheid heeft de roeping om recht te doen. Elke inwoner van Houten heeft recht op een
rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van geloof, gender, afkomst, handicap of andere status.
Discriminatie en racisme doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en vrijheid. Het bestrijden ervan kan
niet door de politiek of de gemeente alleen. De hele samenleving speelt een rol.

INZET

Iedere inwoner moet zich gezien en gehoord weten

Van etnisch profileren mag in Houten geen sprake zijn.
● Als er sprake is van discriminatie, moet dat gemeld worden. In Houten wordt onderzocht of er
een meldpunt kan worden opgericht in samenwerking met omliggende gemeenten.
●

Medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie moeten over voldoende kennis en
vaardigheden op het gebied van onbewuste vooroordelen, discriminatie en racisme beschikken,
bijvoorbeeld door trainingen.

●

Criteria voor gebruikte algoritmen, zijn transparant voor alle inwoners en dienen jaarlijks te
worden geëvalueerd.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Pagina 6

●

Jaarlijks wordt de inclusie agenda van de gemeente geëvalueerd en geactualiseerd.

1.7 Smart Cities en digitalisering
Wij vinden dat onze dienstverlening en gemeentelijke projecten moeten aansluiten bij iedere inwoner.
Toch dreigen er mensen digitaal de aansluiting te missen en wordt kans-ongelijkheid vergroot. Inwoners
moeten daarom geholpen worden om digitaal vaardig te zijn.

Iedereen telt mee
In deze digitale ontwikkeling moet onze gemeente het risico van verkeerd gebruik minimaliseren. Dit
vraagt om een sterke aanpak die zorgt voor de beveiliging van onze gegevens, de aanpak van digitale
criminaliteit, en de borging van onze privacy. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we erop kunnen
vertrouwen dat onze gegevens in goede handen zijn.

1.8 Recht op privacy
Voor een goede vervulling van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking
over veel gevoelige persoonsgegevens. Voor het vertrouwen in de overheid is het van het grootste
belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan.

Zorgvuldige borging
Inwoners hebben recht om goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt. Alle
medewerkers van onze gemeente weten hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan.

INZET
●

Alle medewerkers van onze gemeente weten hoe ze om moeten gaan met persoonsgegevens
conform de wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming.

●

Inwoners mogen erop vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Daarom wordt de
veiligheid van en de omgang met persoonsgegevens bij de gemeente Houten jaarlijks getest
en geëvalueerd.

1.9 Een goede communicatie
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen, allochtonen en laaggeletterden vinden
het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te kloppen
voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Houten haar communicatie zo simpel mogelijk houdt.

Toegankelijk

INZET
●

De gemeente dient zo duidelijk, begrijpelijk en eenvoudig mogelijk te communiceren met
inwoners. Hiervoor willen wij een zogenaamd ‘versimpelteam’ inzetten waardoor initiatieven als
de ‘brievenwasserette’ jaarlijks worden gedaan.

●

Bij de gemeente Houten kunnen inwoners, naast de digitale weg, altijd terecht bij een fysiek
gemeentelijk loket met hun vragen.

●

De gemeente geeft wekelijks actuele informatie en officiële bekendmakingen via de lokale krant
(Houtens Nieuws) en op de eigen website. Denk hierbij aan wat er besloten is en wat er speelt
zodat inwoners zich daarop kunnen instellen of kunnen inspelen via de daartoe aangewezen
kanalen.
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1.10 Gezonde financiën
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare
middelen. Het gaat om gemeenschapsgelden door onze inwoners zijn opgebracht.

Goed rentmeesterschap verdient zichzelf terug
Houten heeft een goede reputatie als het gaat om de financiële boekhouding en strategie. Wij willen
dat er blijvend wordt geïnvesteerd in een deugdelijk (meerjaren-)financieel beleid. Dit omdat de
toekomstige generaties niet moet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid
van hun voorgangers.

INZET
●

Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van
financiële en beleidsmatige afwegingen.

●

Bij bezuinigingen willen wij de posten die te maken hebben met de nood van individuele
inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk
ontzien.

●

De gemeente heeft als doelstelling dat duurzaam en circulair wordt ingekocht. Keuzes en
resultaten zijn meetbaar.

●

Het is essentieel dat de Gemeente Houten volledig transparant is op gebied van financiën. Alle
stukken zijn openbaar tenzij het echt niet anders kan.

●

De gemeente zal blijvend inzetten voor correct gebruik van voorzieningen en dat deze bij de
juiste mensen terecht komen.

●

Spaarzaamheid en een behoudende financiële koers zijn leidend, dus geen risicovolle
investeringen.

●

De lokale belastingdruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

●

De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

●

Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen moet worden gezocht naar samenwerking
en solidariteit binnen de regio om zo mogelijk tot financiële afspraken te komen of een
gezamenlijke lobby te organiseren.

De afgelopen periode kenmerkte zich door grote financiële tekorten op jeugdzorg en wet
maatschappelijke ondersteuning. De ingezette transformatie moet met kracht doorgezet worden. Zie
hiervoor het hoofdstuk (jeugd)zorg. Wij dringen er zo nodig via de Verenging Nederlandse Gemeenten
of anderszins bij de Rijksoverheid op aan om gemeenten een passende vergoeding te geven voor de
taken die moeten worden uitgevoerd.
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2. Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van Houten wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te
beschermen, op te komen voor de kwetsbaren en criminaliteit te bestrijden, zowel in – als buitenshuis
en off – als online.
Naast de wettelijke taak van de overheid hierin zien wij een grote rol voor de samenleving. Elke buurt
of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het opstellen daarvan.
Want juist hiermee krijgen we meer zicht op het onzichtbare geweld in Houten.

Veilige buurten maken we met elkaar
Een veilig Houten is ook veiligheid in huis. Denk hierbij aan huiselijk geweld, kindermishandeling of
seksueel misbruik. Dit geldt ook voor veiligheid online waarbij we in toenemende mate kwetsbaar
wordben voor online criminaliteit. De ChristenUnie zal zich inzetten voor veiligheid op alle terreinen.

2.1 Een veilige samenleving
Bouwen op elkaar
Wij hebben aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel
gerichte, aanpak van daders onder het motto: ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’.
De gemeente Houten zet samen met de inwoners het huidige integraal veiligheidsbeleid voort. Dit vraagt
om een permanente wisselwerking met de inwoners over wat nodig en belangrijk is.

INZET
●

Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat,
in de wijk, in huis maar ook online. Veilige Houten, Burgernet en appgroepen in de wijk zijn
daar goede voorbeelden van.

●

Cameratoezicht is een middel maar wordt beperkt (proportioneel) toegepast en ingebed in
goede (privacy) wetgeving en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

●

De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt inwoners in sommige gevallen veiligheid,
maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om meer voorlichting over deze
mogelijkheid.

●

De aanspreekbaarheid van politie is goed, zowel offline als online.

Criminaliteit komt voor in vele vormen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, online en offline en buiten als
binnenshuis.

INZET
●

Wij hechten aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn
coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet
aan te pakken. Daarbij wordt er ook goed (mee)gekeken in de digitale wereld.

●

In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een groepsaanpak
opgesteld in overleg met het Veiligheidshuis. Een inspirerend voorbeeld hiervan zijn de
buurtvaders in Kanaleneiland. Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en
netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.

●

Burgernet en ‘meld misdaad anoniem’ zijn belangrijk voor burgers om hun bijdrage te leveren
om de criminaliteit tegen te gaan. De ChristenUnie wil dit soort middelen stimuleren.
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●

De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede
terugkoppeling door de politie.

●

Er is in Houten ruimte voor organisaties die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)
gedetineerden.

2.2 Tegen radicalisering
Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in vrijheid en veiligheid leven. Het kan
levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Het is niet
alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk. In Houten is er integraal
beleid om, in samenwerking met de regio, radicalisering tegen te gaan.

2.3 Misbruik drugs en drank tegengaan
Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving
zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken.

Signalen serieus nemen
Wij willen het misbruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt
moeten hierbij zwaar wegen.

INZET
●

Wiet is en blijft een verboden middel. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.
Growshops worden verboden.

●

De gemeente Houten moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende
acceptatie van (synthetische) drugs. Het mag niet zo zijn dat zelfs kinderen het gebruik van
een pilletje normaal vinden. Jongerenwerkers focussen zich op goede voorlichting hierover op
scholen.

Wij zijn voor extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De strijd tegen drankmisbruik voert
de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen
en andere betrokkenen.

INZET
●

Wij zullen actief beleid opstellen tegen de handel van soft- en hard drugs.

●

Initiatieven van inwoners en/of andere maatschappelijke partners voor de preventie van
alcohol- en drugsgebruik worden blijvend ondersteund.

●

De gemeente organiseert (zo nodig met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor
de Drank- en Horecawet. Hier worden regelmatig mystery guests voor ingezet.

●

Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten
of via de APV aan banden gelegd.

●

De gemeente maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om
druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

●

Er wordt een verbod ingevoerd voor het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.

●

Het lokale preventieakkoord ‘Healthy Houten’ wordt jaarlijks bijgesteld.

●

De komst van casino’s en gokhallen moeten worden voorkomen.
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2.4 Stoppen van mensenhandel en uitbuiting
Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang, misleiding,
machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt. Dit komt ook in Houten voor.

Stop de moderne slavernij
Wij willen dat onze gemeente zich actief inzet voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van
criminaliteit en uitbuiting. Samenwerking wordt hierin opgezocht met andere gemeenten.

INZET
●

Houten heeft een aandachts-functionaris
mensenhandel die bekend is met de
bestuurlijke mogelijkheden om te signaleren
en op te treden tegen mensenhandel en
bekend is met de instanties waar slachtoffers
mensenhandel terecht kunnen.

●

Houten zorgt ervoor dat ieder slachtoffer van
mensenhandel, ook on-gedocumenteerd,
terecht kan bij gemeentelijke voorzieningen
zoals opvang en begeleiding. Daarbij moet
slachtofferschap losgekoppeld worden van
het doen van aangifte.

●

De gemeente zorgt via de werkgevers voor
informatiepakketten
gericht
op
arbeidsmigranten, bij voorkeur in hun eigen
taal, met daarin minimaal de rechten en
plichten en de mogelijkheden om melding te
maken van misstanden en hulp in te roepen
(informatieverstrekking).

Seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld wanneer
iemand onvrijwillig voor iemand anders in de
prostitutie werkt. Hierbij is extra ingezet om
prostitutie in hotels in Houten te voorkomen.
Arbeidsuitbuiting, dat door dusdanig slechte
arbeidsomstandigheden mensenrechten in
het geding zijn. Onder onmenselijke
omstandigheden te veel onbetaalde uren
moeten werken, bijvoorbeeld als au pair, in
de fruitteelt, in een wasserij, kwekerij,
restaurant enzovoort.
Criminele uitbuiting waarbij iemand een
ander aanzet tot criminele activiteiten,
bijvoorbeeld onder dwang moeten stelen, of
drugs vervoeren.

●

Houten zorgt ervoor dat de aanwezige arbeidsmigranten goed gehuisvest zijn.

●

Risico’s voor leegstaande loodsen en panden worden verminderd door regelmatige controles.

2.5 Oplettende houding tegen ondermijning
Ook in Houten moeten we ons bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties. Deze
criminele organisaties ondermijnen in toenemende mate de rechtsstaat. Zo gebruiken criminelen oa.
vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen

Niet wegkijken maar doorpakken
Deze verwevenheid tussen boven- en onderwereld kan door een oplettende houding van het
gemeentebestuur op het spoor worden gekomen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het
gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aanwezig zijn op een manier
die nauwelijks rendement kan opleveren. De gemeente werkt nauw samen met het RIEC (Regionale
Informatie en Expertise Centra).

INZET
●

De gemeente Houten zet de lijn voort welke is ingezet het plan van aanpak Ondermijning ter
bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee aanpakken van de
georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.

●

Er wordt in Houten ingezet op betere opsporing van milieucriminaliteit. We volgen hierin het
Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 van het Openbaar Ministerie.
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●

Ook andere vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, moeten in beeld zijn en hiervoor moet
beleid gemaakt worden.

●

Om illegaal gebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing/panden tegen te gaan komt er
beleid gericht op snellere herbestemming.

●

De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van en signalering van (vermoedens
van) ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.

●

Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij een integer en weerbaar lokaal bestuur en
ambtenarenapparaat. In de verplichte gedragscode in Houten moet hiervoor aandacht komen.

2.6 Preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling
Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan we denken. Niet alleen kinderen maar ook ouderen en
(ex-)partners zijn slachtoffer. De ChristenUnie wil ook meer aandacht voor eer-gerelateerd geweld en
genitale verminking. Voor huiselijk geweld en kindermishandeling komt een stevig plan van aanpak.

Zet meer in op preventie
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig
bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Houten. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er
passende, hulp en/of een veilige opvang zijn.

INZET
●

Wij zetten ons bovengemiddeld in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor
preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs,
wijkteam en Veilig Thuis.

●

Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties. De coalitie Kansrijke
Start Houten wordt hierbij ingezet.

●

Er wordt gezorgd dat elke inwoner van Houten bekend is met het meldpunt Veilig Thuis waar
men terecht kan voor het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

●

De samenwerking tussen het sociaal team in Houten en Veilig Thuis (inclusief Save) wordt
verder verstevigd, zodat de inzet van Veilig Thuis zo beperkt mogelijk is.

●

Er wordt gezorgd voor bekendheid te creëren voor de Kindertelefoon waar kindermishandeling
gemeld kan worden.

●

Samenwerkingen met preventieve maatschappelijke partners, zoals buurtgezinnen, gezinscoachen, wijkteams, vrijwilligershulp bij opvoeding, worden geïntensiveerd en uitgebreid. Hier
worden extra financiële middelen voor vrijgemaakt.

●

Ouderenmishandeling en -verwaarlozing (bijv. ondervoeding) krijgt de komende periode meer
aandacht. Hiervoor overlegt de gemeente met mantelzorg- en ouderenorganisaties.

●

Wij willen een integrale aanpak van de gemeente en samenwerkingspartners op het gebied van
eer-gerelateerd geweld en genitale verminking.
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2.7 Veilige online samenleving
De criminaliteit online neemt toe en kan grote impact hebben op slachtoffers. Het is van belang dat
inwoners zich hier bewust van zijn. Denk aan oplichting middels whatsapp of imitatie webshops. Maar
ook jongeren lopen risico online slachtoffer te worden, zoals grooming (digitaal kinderlokken) waarbij
kinderen slachtoffer worden van pedofielen of sexting (seksuele foto’s en video’s) wat in de verkeerde
handen leidt tot dwang en chantage. Daarnaast kan een gameverslaving ook serieuze gevolgen hebben
voor jongeren. Ouders weten vaak niet hoe zij hiermee omgaan.

Goede voorlichting

INZET
●

Er wordt ingezet op het creëren van meer bewustwording omtrent cybercriminaliteit en
oriënteren op de preventiemogelijkheden voor een veilig online voor inwoners.

●

De gemeente Houten zal actie ondernemen om het eigen online netwerk/omgeving beter te
beveiligen. Hier worden aantoonbare verbeteringen in doorgevoerd en er wordt regelmatig
getest of het netwerk bestand is tegen aanvallen van buiten af.

●

De gemeente Houten zet zich voor een groter bewustzijn omtrent de risico’s (bv. verslaving)
van online gamen bij jongeren en hun ouders.
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3. Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij mensen zijn onderdeel van Gods schitterend gemaakte schepping. Daar kunnen en willen we volop
van genieten. Tegelijk zijn we als mensen zelf ook de verstoorders van evenwichten in die schepping
door onze overconsumptie en behoefte aan luxe. De desastreuze effecten daarvan komen steeds meer
aan het licht.
Dat vraagt van ons allemaal om een complete omkering van ons denken, voelen en handelen. Die
confrontatie willen en moeten we aangaan.

Gaan voor duurzaamheid, dit is de tijd om in actie te komen
Wij willen daarom onderdeel zijn van een beweging die gaande is naar een groene en vooral duurzame
economie. Wij willen ons als rentmeesters van God en ‘goede voorouders’ laten bepalen door de normen
van ecologische- en sociale gerechtigheid, omdat we de aarde te leen hebben en door willen geven aan
onze kinderen en kleinkinderen.
Dit houdt onder andere in dat we volop inzetten op schone energie, energiebesparing in de industrie,
energie neutrale huizen, auto’s zonder uitstoot en een circulaire economie. Daarnaast aan betere
waterberging, vergroening, verkoeling, behoud biodiversiteit, schone energie, energiebesparing en de
vermindering van zowel CO2 als stikstof.
Bij alle gemeentelijke activiteiten en projecten zullen, voor zover dit nog niet is gebeurd,
duurzaaamheidstoetsen worden ingevoerd (op waterberging, vergroening, verkoeling, biodiversiteit,
schone energie, energiebesparing, natuur inclusief bouwen en de vermindering van CO2 en stikstof).
Voor deze plannen kunnen we niet zonder het enthousiasme van en in samenwerking met onze
inwoners.
Wat betreft energie, klimaat en milieu, werken we in Houten aan meerdere doelstellingen tegelijk.

3.1 Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
Wij willen toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De
gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en
betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken.

Gemeente moet de regie nemen!

3.2 Een energiecampagne
Wij zijn voor de inzet van een uitgebreidere energiecampagne die inwoners begeleiden bij het zetten
van stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden
optimaal te benutten. Ook omdat gas en fossiele energie steeds duurder worden, willen we hiervoor
geld uittrekken zodat mensen sneller kunnen verduurzamen.

INZET
●

De gemeente ondersteunt minima in Houten bij het verduurzamen van hun woning.

●

Een digitaal informatiebord waarop te lezen is hoever Houten is met de energietransitie en de
uitstoot van CO2.

●

Eén loket en één duidelijke website: Wij pleiten voor goede voorlichting aan inwoners en
bedrijven om te verduurzamen. Een inwoner van Houten of bedrijf moet op één plek terecht
kunnen voor alle vragen die te maken hebben met verduurzaming, zoals bijvoorbeeld over
subsidie, fondsen, groene leningen.
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●

Isolatie van de woning of het pand is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als
zonnepanelen en de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.

3.3 Energiecoöperaties en lokale initiatieven
Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom
mogelijk. Daarom willen we dat de gemeente deze coöperaties voor vol aanziet en als het nodig is
praktisch en financieel ondersteunt. Een lokaal (gemeentelijk) energiebedrijf is volgens de ChristenUnie
een goed idee. Dit stelt de gemeente in staat om de verdeling tussen de lasten en de lusten te
controleren.

Benut initiatieven van onderop

INZET
●

Het versneld uitvoeren van de plannen van de Energietafel Houten. Deelnemers zijn: Coöperatie
Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland, Initiatief De Hoeven Energie, Stichting
DuurzaamheidsFonds Houten en Stichting !MPACT Houten.

●

Meer ruimte en facilitering van buurtinitiatieven en voor coöperatieve modellen van
warmtenetten zoals bijv. in Houten-zuid. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan
hierbij hoog in ons vaandel.

3.4 Meer wind- en zonne-energie.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met zonne-energie projecten om te gaan. We zijn wel kritisch
als het gaat om zonne-parken op het land omdat het veel invloed heeft op de leefomgeving. Eerst moet
de gemeente zich richten op het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen. Hierbij denken
we aan de daken van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, particuliere woningen,
woningcorporaties, VVE’s, bedrijfspanden en monumentale panden. Omdat land schaars is, dienen we
er zorgvuldig gebruik van te maken. We willen onderzoeken hoe we alle nieuw- en verbouw kunnen
verplichten om zonnepanelen op goed gerichte daken te kunnen leggen.

Benut alle duurzame energiebronnen

INZET
●

Meer daken en gevels in gemeente Houten met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede
voorbeeld, ook op het gebied van energiebesparing en zuinige verlichting.

●

Vereenvoudiging van regels voor monumentale panden om zonnepanelen op deze daken te
kunnen leggen.

●

Bij keuzes voor het plaatsen van zonnepanelen in onze gemeente gebruik maken van de
Zonneladder als objectief instrument.

Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente duidelijke sociaal-maatschappelijke
kaders voor inspraak en participatie

INZET
●

Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden,
minimaal 50% lokaal eigendom. Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig
ruimtegebruik). De gemeente Houten hanteert de principes van de Gedragscode Zon op Land.

We willen onze eigen doelstelling van klimaatneutraal in 2040 halen. Daarom willen we in de RES
inzetten op minimaal één extra zoekgebied in Houten voor windenergie. Dit doen we in goede
samenspraak met de omgeving.
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INZET
●

Windpark Houten en Windpark Goyerbrug zijn nodig om onze klimaatdoelstelling te halen. Het
vergunningstraject voor Windpark Goyerbrug wordt zo snel mogelijk afgemaakt. Ook hierbij is
het van belang dat de stem van de omwonenden goed wordt meegenomen.

●

De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van groene energie
door waterstof.

●

Aardgasleidingen zouden niet zomaar weggehaald moeten worden omdat ze eventueel
hergebruikt kunnen worden voor groene waterstof energie.

3.5 Energiebesparing industrie
De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen een energiebesparingsconvenant te sluiten.
Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energieefficiënt te worden.

Nieuwe en bindende afspraken nodig

INZET
●

Duurzaamheid pakt de gemeente Houten integraal aan en wordt in ieder beleidsstuk waar het
relevant is, meegenomen door middel van een duurzaamheidstoets.

●

De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op. Met
aandacht voor alternatieven voor de auto, stimuleren van deelauto’s en het blijven stimuleren
van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.

●

De gemeente Houten zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de
landsgrenzen, het liefst zo regionaal mogelijk opgewekt wordt. Het inkoopbeleid is 100%
schone energie uit Nederland.

●

Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2040 energieneutraal
(nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.

●

Onderzoek naar differentiatie in de heffing onroerendezaakbelasting, eventueel op basis van
het energielabel. Een vervuiler betaalt dan meer dan de vergroener.

3.6 Inzameling herbruikbare grondstoffen
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per
persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De
ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron,
kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

Goed beheer van grondstoffen

INZET
●

De energiecampagne is ook gericht op dat inwoners meer het belang van afvalscheiding gaan
zien en zich meer bewust worden van de gevolgen van hun consumptiegedrag.

●

Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus
eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.

●

Gezamenlijk aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv.
voor het uitwisselen van lokale reststromen).

●

Tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit. Dit is onderdeel van de energiecampagne.
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3.7 Vergroening binnengebied en schone lucht
Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in Houten
en vervangen we zo veel als mogelijk bestrating, ook in het openbaar gebied door groen(stroken). Goed
voorbeeld doet goed volgen. Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te
verminderen, biodiversiteit te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid.

INZET
●

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en muren en geeft zelf het goede
voorbeeld.

●

De pleinen op ’t Rond en Houten Castellum worden vergroend.

3.8 Bevorderen biodiversiteit.
De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt schrikbarend af. Doel is om de biodiversiteit en natuurrijkdom
te herstellen en verder te versterken. Dit doen we in Houten door het programma over biodiversiteit te
steunen (Visie Groen en Biodiversiteit) en uit te voeren.

Biodiversiteit vormt de spil

INZET
●

Vergroening van het stedelijk gebied met gebruikmaking van inheemse soorten.

●

De Vijfwal en de Rondweg worden veel biodivers ingericht.

●

Natuurvriendelijke maatregelen bij overlast en plagen.

●

Gemeentegrond alleen te verpachten als dit een meerwaarde is voor de biodiversiteit,
vastgesteld door de landschapscoördinator of de ecoloog van de gemeente.

3.9 Toekomstbestendig waterbeheer
‘Leven met water’ raakt ook Houten. Door versteende gebieden en de toename van extreme buien
ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange, droge, hete periodes.
Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Dit vraagt om goede
samenwerking met de waterschappen.
Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem
beschouwen, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer
binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden
gezocht met de Provincie en het Deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten
rond te krijgen.

Nu inspelen op wat komen gaat

INZET
●

Er komt een plan voor toekomstig, ecologisch waterbeheer dat ten minste samen met het
waterschap en evt. anderen is ontwikkeld. We willen dat het waterschap, net als de gemeente,
20% van de waterkant laat staan om het leven in de sloot een grotere overlevingskans te
bieden.

●

Het mooie voorbeeld bij het gemeentehuis, de klimaat adaptieve proeftuin, wordt gebruikt om
toe te passen op meer plekken in Houten.

●

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte opslag, afvoer en het gebruik van regenwater
om overstromingen en verdroging tegen te gaan.

●

Stimuleren van het verder ontstenen en het gebruik van een regenton voor inwoners. Deze
onderwerpen zullen onderdeel uitmaken van de energiecampagne.
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4. Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor?
De afgelopen twee jaar kenmerken zich misschien wel het meest door de anderhalve meter
samenleving. Afstand houden was letterlijk en figuurlijk wat ons bezig hield. Dat heeft impact.

Afstanden verkleinen in de wereld van zorg, welzijn en onderwijs
De afgelopen jaren werden meer jeugdigen afhankelijk van jeugdzorg, liepen de wachtlijsten voor zorg
op, was er veel digitaal contact in plaats van elkaar ontmoeten en nam het aantal vrijwilligers af.
Dat heeft veel inwoners geen goed gedaan. Ook jongeren kregen meer last van eenzaamheid en
depressieve gevoelens. Wij willen leren van het ‘Corona-tijdperk’ en het geleerde omzetten naar
concrete acties om de sociale kwaliteit te versterken.
Er ontstonden mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen zoals bijvoorbeeld ‘Houten voor
Houten’. Er zit veel kracht en veerkracht in de samenleving.

Ondersteuning zorgzame gemeenschappen
Wij vinden het belangrijk om Gods liefde door te geven in de onderlinge relaties, zodat mensen elkaar
helpen en als het kan naar elkaar omzien. De gemeente moet daarop aanvullen met zorg en
ondersteuning en vooral met hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden.

Kracht geven en krachten aanboren
Wij vinden eigenaarschap en community vorming hierin heel belangrijk. Een mooi voorbeeld hiervan
zijn de ‘Eigen kracht conferenties’.

Wij vinden het belangrijk dat we in Houten blijven investeren in
vroegsignalering en preventie zoals we doen via ‘Healthy Houten’;
voorkomen is beter dan genezen.

Gaan voor de inclusieve samenleving
De waarde van een mens hangt niet af van prestaties,
geloofsovertuiging, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst,
leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en
gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te
participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als
dat nodig is.

Healthy Houten is een
samenwerking
van
organisaties, inwoners en
ondernemers. Zij zetten zich
in
voor
een
goede
gezondheid van de inwoners
van de gemeente Houten.

4.1 Langer gezond blijven

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in
de maatschappij.

Een gezonde leefstijl is niet alleen een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar heeft ook
belangrijke maatschappelijke gevolgen
Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen niet alleen (langer) gezond blijven, maar
dat ook de professionele zorg haalbaar en betaalbaar blijft.
Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. Voorkomen is beter dan genezen en
om die reden vinden wij het belangrijk dat ouders goede informatie krijgen over hoe ze hun kinderen
gezond kunnen voeden en opvoeden.
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INZET
●

De gemeente zet in op betere informatievoorziening voor ouders en jongeren via o.a. het
consultatiebureau, het centrum voor jeugd en gezin en de scholen.

Wij gaan aan de slag met ‘Positieve gezondheid’. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we
daar in de zorg vaak wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en
hoe we die kunnen oplossen.

INZET
●

Wij blijven ‘Healthy Houten’ de komende vier
jaar steunen. Daarmee bevorderen wij een
goede mentale gezondheid, gezonde
voeding, vermindering van alcohol gebruik,
stimuleren wij om niet te (gaan) roken,
bewust gebruik van mobiele telefoon en
voldoende beweging. De huisartsen, sociaal
team en de welzijnsorganisaties krijgen
hierin een belangrijke rol.

Positieve Gezondheid?
Het accent ligt niet op ziekte. Maar op
mensen zelf, op hun veerkracht en op wat
hun leven betekenisvol maakt. Een mooi
voorbeeld hiervan is ‘Welzijn op recept’. In
plaats van altijd het ‘traditionele pilletje’ voor
te schrijven, verwijst de huisarts een aantal
patiënten door naar een welzijnscoach. Door
een recept uit te schrijven voor activiteiten op
het gebied van ontmoeting, sport of cultuur
kan de patiënt (opnieuw) ontdekken wat hem
of haar gelukkig maakt.

●

De
levensverwachting
van
inwoners
verschilt. Wij maken ons daar zorgen over en
zetten ons in om deze verschillen tegen te
gaan.

●

Wij willen een concreet gezondheidsbeleid,
gebaseerd op data die bij de GGD
voorhanden zijn over de gezondheid en ziektelast van de inwoners. In dat beleid worden
inwoners, deskundigen, huisartsen, maar ook buurtsportcoaches, scholen en sportverenigingen
betrokken bij de uitvoering.

4.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties
Naast een palet aan dekkende zorgvoorzieningen is ook de inzet van ervaringsdeskundigheid (bij o.a.
de GGZ, maatschappelijke zorg, mantelzorg vluchtelingenwerk) van belang. Zij draagt bij aan grotere
deelname aan de samenleving en heeft daarnaast meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf.

Zorg is voor de relationeel, maatwerk en dichtbij
We zien in Houten dat kerken steeds vaker maatschappelijke taken oppakken, zoals bijvoorbeeld via
Houten voor Houten. Dat is een mooie ontwikkeling. Daar waar de overheid en de kerken elkaar vinden
om eenzaamheid te voorkomen, mentale gezondheid te bevorderen en problemen weten te voorkomen,
bloeit de Houtense samenleving.

De juiste zorg op het juiste moment

Er zijn voldoende zorgvoorzieningen nodig in Houten zodat de juiste zorg op de juiste plek gegeven kan
worden. De visie van de ChristenUnie is dat hulp, zorg en welzijn in samenhang worden gebracht.
Daarbij is het goed om de administratieve last flink terug te brengen.

De eigen zorgvraag van inwoners moet het vertrekpunt zijn
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INZET
●

Afstemming formeel en informele zorg. Er wordt onder de regie van de gemeente een plan
gemaakt waarin de samenwerking tussen actieve inwoners in de wijken, het informele veld
beter en nauwer aansluit op de professionele zorg door het sociaal team en de zorgaanbieders.

●

Er wordt onder regie van de gemeente in Houten meer gebruik gemaakt van het werk dat de
kerken, organisaties en sportverenigingen doen in de samenleving. Er worden slimme
verbindingen gelegd tussen de verschillende initiatieven waarbij er samen wordt gewerkt aan
concrete maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid, mentale gezondheid en gezonde
leefstijl.

●

Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd
met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke
cliëntondersteuner.

●

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om
ondersteund te worden bij het verkrijgen van zorg (onafhankelijke cliëntenondersteuning).

●

Gemeente Houten maakt blijvend gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zoals
bijvoorbeeld bij de Enik recovery college gebeurt voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.

●

Als zorg niet via een Zorg-in-natura contract geleverd kan worden dan is een persoonsgebonden
budget een instrument om toch (identiteitsgebonden) passende zorg onder regie van de
zorgvrager aan te vragen.

●

De gemeente Houten werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams aan de aanpak
van (digitale) laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden.

4.3 Personen met onbegrepen gedrag aandacht geven
Het aantal personen met onbegrepen gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden,
problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. Wij willen bijsturen waar nodig. Daarbij
zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die onbegrepen gedrag vertonen horen
in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal
de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn. Wij gaan werken aan
wijken waar mensen met een psychische kwetsbaarheid opgenomen zijn in de wijk en er onderdeel
vanuit maken.

INZET
●

Signalen moeten eerder worden opgepakt, zodat erger kan worden voorkomen. De inzet van
het ‘erop af team’ (samenwerking behandeling en begeleiding) wordt uitgebreid.

●

Er worden kansen gecreëerd in de wijken om de acceptatiegraad te verhogen en stigmatisering
zoveel mogelijk te voorkomen. In het project ‘Welkome wijk’ is bijvoorbeeld ingezet op het
versterken van vaardigheden van omwonenden, zodat mensen met onbegrepen gedrag beter
begrepen worden.

●

Samen met de GGZ (één aanspreekpunt) maakt de gemeente harde afspraken over hoe mensen
met onbegrepen gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken
betrokken worden en wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen afhankelijk worden van
de GGZ.

●

De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen
voor mensen met onbegrepen gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte door middel
van het verstrekken van een urgentieverklaring.

●

De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken
harde afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met onbegrepen gedrag.
Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.

●

We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis
wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, en intensievere samenwerking tussen GGZ,
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huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorgen hulpverleners en herstelgroepen.
●

Er moet een time-out voorziening komen (in regionaal verband) voor kortdurende opname,
zodat de mensen met onbegrepen gedrag en ook hun mantelzorgers even tot rust kunnen
komen.

4.4 Mantelzorgers ondersteunen
We zetten in op mogelijkheden om overbelasting van (jonge) mantelzorgers te voorkomen o.a. door
gerichte mantelzorgondersteuning.

Het is van groot belang dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, nabij en veraf

INZET
●

Respijtvoorziening versterken (rustpunt) via het steunpunt Mantelzorg met specifieke aandacht
voor begeleiding en ontspanningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers.

●

Zorgprofessionals in Houten verbinden met de informele zorg die gegeven wordt door
mantelzorgers en vrijwilligers.

●

Regels en drempels minimaliseren bij het aanvragen van een mantelzorgwoning, woonvormen
mogelijk maken die dat faciliteren. Te denken aan kangoeroewoningen, meer generatie
woonprojecten en Tiny houses.

4.5 Werven nieuwe vrijwilligers
De gemeente Houten kent vele vrijwilligers en de wij zijn trots op al het werk dat zij verzetten. Door
Corona is het aantal vrijwilligers afgenomen en om die reden is het nodig om extra aandacht te geven
aan het werven van nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving.
Wij willen dat de gemeente hoog moet inzetten door vrijwilligerswerk in Houten op tal van manieren te
waarderen, faciliteren en voor organisaties/verenigingen zo veel mogelijk obstakels uit de weg te
ruimen.

INZET
●

Het kunnen doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, het geven van mantelzorg naast een
baan, het activeren en begeleiden van vluchtelingen, statushouders etc.

●

De gemeente moet:
●
●
●
●
●

In samenwerking met organisaties zoals Van Houten & CO een campagne opzetten
voor de werving van nieuwe vrijwilligers.
Kennisdeling mogelijk maken en stimuleren tussen vrijwilligersorganisaties.
Zorgen dat er een aanspreekpunt komt voor kwetsbare vrijwilligers.
Vrijwilligers (indien nodig), een gratis Verklaring Omtrent Gedrag verschaffen.
Vrijwilligers de mogelijkheid bieden voor een vrijwilligersverzekering.

4.6 Iedereen telt en doet mee
Wij willen nieuwe stappen zetten op weg naar een echt inclusieve samenleving. Mensen met een
beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen. Om die reden wil willen wij de inclusieagenda van
de gemeente Houten verder versterken.
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INZET
●

●

De gemeente gaat zorgen voor dat:
● Iedereen meetelt in de samenleving en er niemand uitgesloten wordt. Bijzondere
aandacht gaat hierbij uit naar de LHBTI doelgroepen.
● Openbare gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners.
● Digitale bereikbaarheid rekening houdt met mensen met een beperking.
● Communicatie en informatie duidelijk is in woord en beeld, ook voor laaggeletterden.
● De openbare ruimten en het openbaar vervoer zo zijn ingericht dat alle inwoners zich
veilig voelen en zich zelfstandig kunnen redden.
● Dat alle evenementen zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor bezoekers met een
beperking.
● Het Sportpunt in Houten ondersteund wordt om de mogelijkheden verder te vergroten
om kinderen met een (psychische) beperking te laten sporten;
● Er voldoende beschikbare toiletten aanwezig zijn in drukke voetgangersgebieden en
verblijfsgebieden. Om dit te bereiken stelt de gemeente ook de toiletten in
gemeentelijke gebouwen open en stimuleert de horeca en ondernemers dit ook te
doen.
De adviesraad sociaal domein wordt pro-actief gevraagd om de gemeente hierbij gerichter te
adviseren en bestaande voorzieningen te toetsen op toegankelijkheid en bereikbaarheid.

4.7 Langer zelfstandig wonen
Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn voor
ouderen en mensen met een beperking.

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid om Houten toekomstbestendig te maken voor
mensen met toenemende en uiteenlopende zorgvragen.
Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot
ontmoeting en activiteiten. De gemeente Houten moet dit samen met woningeigenaren, coöperaties en
projectontwikkelaars gaan realiseren. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie Houten het sluiten
en centreren van voorzieningen zoveel mogelijk voorkomen.

INZET
●

Voorrang verlenen aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners zowel elkaar kunnen
ondersteunen
als
laagdrempelig
gebruik
kunnen
maken
van
zorgen
ontmoetingsvoorzieningen.

●

Proactief voorlichting geven aan woningeigenaren over het levensloopbestendig maken van hun
woning.

●

Onderzoek doen of met een ‘blijverslening’ particulieren makkelijker hun woning kunnen
aanpassen.

●

Prioriteit voor het bouwen van levensloopbestendige woningen in de nieuwe opgave.

●

Meer aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische
achtergrond.

●

Concrete afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor uiteenlopende
vormen van zorg.

●

Een veilige en toegankelijke openbare ruimte met ruimte voor ontmoeting.

●

Optimale afstemming en samenwerking tussen de afdeling Sociaal en Ruimte binnen de
gemeente Houten. Hier wordt extra capaciteit van de gemeente op ingezet.
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4.8 Ouderen betekenen veel
Geef ouderen een waardige plek in de samenleving
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de
samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen ruimte, aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel
ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of
netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde
mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. Wij hebben hier oog voor en zetten ons in
om eenzaamheid te bestrijden.

Niet wegkijken maar aanpakken en doorpakken

INZET
●

Stimuleren van netwerken en voorzieningen in wijken die gericht zijn op het versterken van de
sociale functie. De Trossel in Schalkwijk is hier een mooi voorbeeld van.

●

Wij willen dat er oog en oor is voor ouderen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties/kerken
om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid op te sporen en perspectief geven op verbinding
met anderen.

●

Initiatieven om in gesprekken met ouderen met een zorgvraag in de zingevingsvraag te
betrekken. Benutten van deskundigheid van kerken of andere organisaties. Mooie voorbeelden
in Houten zijn MOTTO (Mooie Ontmoetingen Thuiswonende Ouderen) en het Wereldhuis.

●

Contacten stimuleren tussen ouderen en jongeren. Een voorbeeld hiervan is dat jongeren
activiteiten doen in de verzorgingstehuizen.

●

Houten wordt een dementievriendelijke gemeente door
● Betrokken medewerkers een gerichte training Samen Dementievriendelijk aan te bieden,
dementie in de samenleving bespreekbaar te maken.
● De juiste zorg en ondersteuning in Houten te bieden aan mensen met dementie en hun
mantelzorgers.

Levensloopvolgend beleid en -voorzieningen

INZET
●

De gemeente neemt het voortouw om met huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch deskundigen
en verpleeghuizen voor elke wijk en dorp één plan over de organisatie van ouderenzorg te
maken.

●

Per wijk is er één herkenbaar en aanspreekbaar wijkverpleegkundig
keuzemogelijkheid voor identiteitsgebonden zorg blijft gewaarborgd.

●

De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook
in gedrukte vorm beschikbaar is.

●

Er worden initiatieven ondersteund die inzetten op het vergroten van de digitale vaardigheden.

team.

De

4.9 Zorg voor vluchtelingen onze zorg
De gemeente Houten heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen.
Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons ervan
bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is.

Nieuwkomers een thuis bieden en opnemen in onze gemeenschap.
Wij willen vluchtelingen en statushouders in Houten een warm welkom bieden door hen goed te
begeleiden bij het leren kennen van de Nederlandse cultuur en taal, bijv. door taalmaatjes of extra
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cultuuraanbod. Taal en cultuur leren gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de
maatschappij ook en/of passend (vrijwilligers)werk.

INZET
●

Wij zijn voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen, zodat vervlechting van de
bevolking van Houten en vluchtelingen makkelijker verloopt.

●

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) krijgen bijzondere aandacht en
ondersteuning. Veel van hen raken nu in de problemen en maken een opleiding niet af.

●

In samenwerking met de Houtense werktafel wordt bekeken hoe we problemen bij AMV-ers
preventief kunnen voorkomen.

●

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders jaarlijks halen, maar
bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt.

●

(Tijdelijk) extra huisvesting realiseren, en het (tijdelijk) omzetten van bijvoorbeeld
kantoorpanden tot woningen. Door als gemeente hier goed over te communiceren en inwoners
te betrekken, wordt het draagvlak vergroot.

●

Meer tijdelijke- en kleinschalige (woon-) voorzieningen voor zowel de opvang van vluchtelingen
als andere groepen die dit (tijdelijk) nodig hebben, ondersteunt door organisaties als
Voedselbank, de Krachtfabriek, Van Houten & CO en het Wereldhuis.

●

Houten zorgt goed voor de arbeidsmigranten die in Houten werken. Samen met de werkgevers
wordt gezocht naar mogelijkheden om hen goed te laten integreren in de Houtense
samenleving.
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5. Gezin, jeugd en onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Houten moet daarom inzetten op veilige
gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Wij willen dat kinderen zo dicht mogelijk bij huisonderwijs
en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben. In Houten is er onderwijs en
ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.

Onderwijs en zorg dichtbij huis

5.1 Investeren in gezinnen
Investeren in gezinnen en buurten dorpen en zorgen voor stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen
vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen.

Bouwen aan eigen relatie, ouderschap en wereldburgerschap
De geboortezorg voor moeders en vaders is niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op
de komst van een kindje, maar ook op de mentale en sociaal-emotionele voorbereiding

INZET
●

De gemeente Houten blijft ouders ondersteunen middels ouderschapscursussen via
consultatiebureaus. De gemeente blijft verder investeren in de alliantie ‘Kansrijke start’ zodat
kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten.

●

Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in
de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd zijn er veel verbroken
relaties. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen in
Houten. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend en leidt vaak tot
extra begeleiding en jeugdzorg.

INZET
●

Daar waar mogelijk stimuleert de gemeente ondersteuning en preventie bij relatieproblemen
met name op de effecten die het heeft op de kinderen.

●

Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig
beschikbaar zijn in Houten. Hierbij kunnen kerken en andere maatschappelijke organisaties een
actieve rol in krijgen.

●

Ondersteuning van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via
buurtgezinnen, Handje helpen, Home-Start en de Family Factory.

●

Voldoende plekken, ook in de openbare ruimte, waar jongeren welkom zijn. Het
jongerencentrum Enter krijgt een stevige impuls zodat dit het centrale hart wordt van onze
aandacht en zorg voor de Houtense kwetsbare jongeren.
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5.2 Ondersteuning van kinderen en jongeren
We zien een maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouders steeds vaker een beroep doen op jeugdhulp.
Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zij het gehad hebben. Daardoor is het moeilijk
geworden om te accepteren dat bepaalde moeilijkheden bij het leven horen. Belangrijk hierbij is dat de
jongeren wel de zorg krijgen die nodig is.

Ondersteuning bieden tussen droom en werkelijkheid

INZET
●

Wij vinden het belangrijk dat we het gesprek voeren over dat sommige (tijdelijke) moeilijkheden
bij het leven horen, maar dat we ouders daarin goed ondersteunen.

●

Alle scholen in Houten hebben een ‘warme verbinding’ met jeugdzorg via het sociaal team in
Houten.

●

Praktijkondersteuners en andere deskundigen via het sociaal team inzetten om jeugdigen met
lichte (psychosociale) problematiek passende ondersteuning te geven.

●

De jongerenwerkers onderhouden goed contact met de scholen, zodat jongeren een extra steun
in de rug krijgen als ze dreigen uit te vallen.

●

Kinderen hebben fundamenteel recht om op te groeien in een gezin. Soms kan dat niet, dan
zoeken we een pleeggezin, zo nodig bieden we maatwerk of kijken we of een gezinshuis een
oplossing is.

●

In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten
en versterken. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt
ondersteuning nodig hebben. Het spreekt voor zich dat het Rijk daarvoor voldoende adequate
middelen beschikbaar stelt en deze middelen ook op de gemeentelijke begroting blijven staan!

Betere afstemming, samenwerking en integrale aanpak
Wij gaan extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal
uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te
voorkomen.

INZET
●

De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en zorgt voor voldoende deskundige
ondersteuning, zodat kinderen, als dat wenselijk is, opgevangen kunnen worden in hun eigen
omgeving en pleegouders het volhouden.

●

Multi probleemgezinnen hebben een integrale aanpak nodig waarbij hulpverleningsinstanties
nauw samenwerken en de zorg en informele hulp goed wordt gecoördineerd.

●

In samenwerking met andere gemeenten zorgt Houten voor voldoende plekken in instellingen
voor jongeren die zo’n plek (tijdelijk) nodig hebben. Wachtlijsten worden voorkomen.

●

Voordat het wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de keten rond jeugdbescherming door
de Tweede Kamer is goedgekeurd, is het van belang dat er op regionaal niveau door de
Jeugdbescherming, het lokale team, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming nauw
wordt samengewerkt om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen.

●

Wij willen extra aandacht voor de psychische- en lichamelijke gezondheid bij kinderen en
ouders, extra inzet op het voorkomen van bijvoorbeeld depressie, suïcide en obesitas onder
jongeren en maken daarbij gebruik van landelijke handleidingen en ervaringen in andere
gemeenten.
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5.3 Inclusief onderwijs
De scholen in Houten zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het
onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten
ontwikkelen. In Houten moet het onderwijs eerlijke kansen bieden aan alle leerlingen (ook met
beperkingen), onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en identiteit van het onderwijs. Zij geven
uitvoering aan het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. Het is daarbij belangrijk dat het
onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene
georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Inclusie en dichtbij
Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. Wij zetten ons zowel landelijk
als op lokaal niveau in voor (behoud) van kleine, vaak identiteitsgebonden scholen.
Er is een tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. Wij vinden dat
dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen
consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar
de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en waardering voor de
eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het
onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs inzet
en het onderwijs dat daarop volgt. Wij stimuleren een warme overdracht (van leerlingen van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Wij zien voor de gemeente een stimulerende rol en waar ze indien nodig extra faciliteert

Aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

INZET
●

●

Inclusief onderwijs dus ook plaats is voor kinderen met een beperking of voor kinderen die
hoogbegaafd zijn. De mogelijkheden voor kinderen met hoogbegaafdheid worden in Houten
vergroot.
Ondersteunen van projecten op het vlak van:
●

Het bevorderen van leesvaardigheid, bijvoorbeeld door ondersteuning van leesclubs en
taal- en leesstimuleringsprogramma’s.

●

Het voorkomen van prestatiedruk en pesten.

●

Het versterken van gelijke kansen voor iedereen, mede gezien de impact van de
Coronacrisis.

●

Het bevorderen van de lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen.

●

Wij willen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel ten aanzien van
de onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs wordt
gestimuleerd er aandacht is voor gezondheid, duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

●

Bij nieuwbouw en renovatie van scholen worden de mogelijkheden verkend om extra ruimten
te creëren die nodig zijn bij het geven van inclusief onderwijs.

●

Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld
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Wij willen dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het
onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Houten. Hierbij vooral aandacht voor
arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.

INZET
●

De gemeente Houten stimuleert bedrijven en scholen om beter met elkaar af te
stemmen.

●

Houten moet meer stageplaatsen beschikbaar moet stellen voor de jongeren uit de
eigen gemeente en geeft hierin zelf het goede voorbeeld. We vragen vooral aandacht
voor stages van (v)mbo-leerlingen. Dit krijgt ook een plek in de aanbestedingen van de
gemeente.

●

De gemeente stimuleert dat er op iedere basisschool binnen een klas of groep,
leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag onderwijs kunnen volgen.

●

Geen thuiszitters in Houten door goede afspraken te maken tussen onderwijs,
jeugdzorg, samen veilig en instellingen (thuiszitterspact).

Integrale benadering van onderwijs en opvang

5.4 Goede kinderopvang
Onderwijs en kinderopvang sluiten in de gemeente Houten goed op elkaar aan. De gemeente zorgt
ervoor dat gegevensuitwisseling volgens de Algemene verordening gegevensbescherming wordt
gedaan, zodat onderwijs en kinderopvang werken aan dezelfde ontwikkelingsdoelen. De gemeente ziet
erop toe dat de kwaliteit op orde is bij de kinderopvang.

INZET
●

De gemeente stelt middelen beschikbaar waardoor de
uitwisseling van gegevens tussen onderwijs en kinderopvang
volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

●

De gemeente biedt een helpende hand aan ouders die te
maken hebben met de kindertoeslagaffaire.

●

Daar waar mogelijk worden er integrale kindcentra
ontwikkeld. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of renovatie van
scholen.
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Een integraal kindcentrum
(IKC) is een voorziening voor
kinderen van 0 tot 13 jaar.
De kinderen komen hier om
gedurende de dag te leren,
spelen en te ontwikkelen.
Binnen een IKC is er een
vloeiende overgang tussen
onderwijs en kinderopvang
en wordt er gewerkt vanuit
één
team
met
één
pedagogische visie.
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6. Economie
Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij staan voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. De focus moet niet liggen
op groei, winst halen en consumeren. Het draait om de kwaliteit van leven.

Gemeenschappen tot bloei brengen

6.1 Duurzame werkgelegenheid
Bedrijven en ondernemers in Houten zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en
leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties. Een sterke lokale en regionale economie is
een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren.
De Coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven afhankelijk zijn van een goed functionerende
overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te
zijn aan de lokale samenleving.
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een
belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie.

Lokale ondernemers verdienen meer aandacht
Het midden- en kleinbedrijf is in onze streek onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor
ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. Maar Houten moet ook goede voorwaarden
scheppen, en lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap stimuleren. Wij
komen op voor (lokale) ondernemers.

INZET
●

Gemeentelijke inkoop en aanbestedingen doen we in Houten zoveel mogelijk lokaal (MKB
vriendelijk aanbesteden). Dit geldt ook voor de uitbestedingen van gemeentelijke projecten.

●

Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle
aanbestedingen is ‘social return’ en maatschappelijke impact een voorwaarde.

●

Leegstaand (gemeente)vastgoed wordt in samenspraak met de gemeente beschikbaar gesteld
voor startende en beginnende ondernemingen. Ook sociale ondernemers hebben bij de
huisvesting een streepje voor. Het gebruik wordt gestimuleerd door de huurprijs laag te houden
met behulp van collectieve huurovereenkomsten.

●

Graag behouden we bestaande en groeiende bedrijven. Ook voor deze groep moet er voldoende
bedrijfsruimte zijn. Dit hopen we te bereiken door leegstand vastgoed als gevolg van de Covid19 crisis aan te passen voor deze groep.

●

Voldoende bedrijfsruimte dient een toets element te zijn bij nieuwbouw. Nu ligt de focus bij
nieuwbouw veelal op woningbouw. Houten Castellum zien wij hierbij als een voorbeeld.

6.2 ZZP-ers zo nodig ondersteunen
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder
personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. De gemeente moet wat ons betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om
hen zo nodig te ondersteunen. Het voeren van een bedrijf aan huis moet een kleine zelfstandige niet
onnodig moeilijk worden gemaakt.
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INZET
●

ZZP-ers in Houten worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de
beschikbaarheid van goed en snel internet, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers
en flex-plekken in publieke ruimten open te stellen voor start-ups.

6.3 Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor Houten, omdat ondernemers elkaar daar ontmoeten, er banen
worden gecreëerd en omdat inwoners er de hele dag verblijven om te werken.

Samen kunnen we meer bereiken

INZET
●

Blijvende steun voor het ondernemersfonds of een BIZ (Bedrijven Investeringen Zone) kan
ondernemers helpen om gezamenlijk bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat en om
duurzaamheidsdoelen te behalen.

●

Gemeente gaat samen met ondernemers energiebesparingen en het opwekken van duurzame
energie agenderen.

●

Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en
gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.

●

Stimuleer de circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen van
grondstoffen, energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.

●

Geen ‘verdozing’ van het buitengebied. We verzetten ons tegen de bouw van distributiecentra
in ons groene gebied.

6.4 Aandacht voor werken en rusten
Wij hechten grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De ontwikkeling
naar een 30-uurs economie lijkt niet te stoppen. We zien ook mensen op zoek naar meer rust en
onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept.
Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Wij hechten waarde aan een
rustmoment. God geeft ons een dag om te genieten van rust, kerkdiensten, verstilling, het gezin, familie
en vrienden.

Zorgdragen voor goede balans

INZET
●

Voor een vrije keuze voor zondagsopenstelling van winkels.

6.5 Recreatie, toerisme en een bloeiend binnengebied
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren.
Samen met Ondernemend Houten maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren van
recreatie, toerisme en een bloeiend binnengebied.

INZET
●

Gebiedspromotie, samen met bijvoorbeeld inwoners, lokale
Natuurmonumenten of Ondernemend Houten.

●

Ruimte voor vergunningen om evenementen te organiseren in en rondom Houten. Evengoed
dienen alcoholmisbruik, drugsgebruik en milieuschade daarbij bestreden te worden.
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6.6 Meer waardering voor voedsel
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt en dat ons eten van een goede kwaliteit is.
Daarbij is een betere verbinding tussen stad en platteland van belang. Ook de lokale overheid kan een
andere eetcultuur bevorderen door bij te dragen aan meer lokale, biologische en gezondere producten
en voedselketens.

Meer lokaal, gezond en biologisch voedsel
Stadslandbouw is daarom een goed idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze
voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De gemeente
Houten geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) een stadsakker (Herenboeren) te
beginnen.

INZET
●

Regionale voedselmarkten. Wij stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten, met
gebiedscoöperaties, zoals local2local of Fietsen voor mijn eten, die het voedsel rechtstreeks van
boeren naar inwoners brengen.

●

Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om een
(circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een
natuurgebied te maken.

●

Promoten van het eten van lokale producten: de gemeente gaat samen met boeren,
voedselproducenten en de (super)markt een plan maken.

●

Als onderdeel van bovenstaande promotie zal voedselverspilling bestreden worden.

●

Stimuleer ‘voedseljutten’ door het planten van bomen met eetbare vruchten.

6.7 Gezonde agrarische sector
Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de
schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren. En er is in het
buitengebied ook plaats voor het opwekken van energie, maar dit wordt goed ingepast in het landschap.
Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat
zorgvuldig om met bodem en grondstoffen. Om dat goed te kunnen doen is er ruimte voor boeren en
tuinders nodig. De ChristenUnie wil ze graag die ruimte geven in onze mooie dorpen Schalkwijk, Tull en
’t Waal, Goy, en ook in Houten-Oost.

INZET
●

We geven onze boeren en tuinders de ruimte in het Houtens buitengebied voor duurzame
innovatie, ondernemerschap en agrarisch natuurbeheer.

●

De groei van de dorpen zoeken we aan de randen van bebouwd gebied, zodat het buitengebied
beschikbaar blijft voor landbouw, natuur en ook recreatie.

●

Graag zien we dat boeren en dorpelingen elkaars leefwereld kennen. We stimuleren daarom
dat agrariërs met enige regelmaat hun bedrijven openstellen voor publiek, zodat inwoners deze
mooie agrarische bedrijven kunnen beleven en zien wat de boer bezielt’. ‘Kromme rijn boert en
teelt bewust’ is daar een mooi voorbeeld van.

●

In Houten-oost wordt een landschapspark gerealiseerd waarin een goed evenwicht wordt
gezocht in het agrarisch ondernemen, agrarische natuurbeheer, natuurontwikkeling en
recreatie.

●

De kennis en kunde van de agrariërs wordt benut om het landschap op een goede manier te
onderhouden.
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7. Arbeidsmarkt
7.1 Waar staat de ChristenUnie voor?
Het hebben van werk is belangrijk om in je levensonderhoud te voorzien. Ons werk is de plek waar
talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en contacten worden aangegaan met anderen.
Werk geeft ook voldoening.
Helaas telt Houten ook een redelijk aantal werkzoekenden en zelfs met een baan lukt het niet iedereen
het hoofd boven water te houden. Daarnaast telt Houten ook tal van onvervulde vacatures.
Wij vinden dat niemand in Houten aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Dit vraagt om een
goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral ook om het scheppen van
randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken of begeleid kunnen
instromen.

INZET
●

Een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk
inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven. Mensen worden niet gezien worden als
een kostenpost.

●

Bijstand gerechtigden mogen niet vast komen te zitten in hun situatie of in een bureaucratisch
proces. Ze krijgen van de gemeente proactieve ondersteuning om een bijdrage te leveren aan
de buurt en gemeente waar ze wonen. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met
vertrouwen in mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend
laat zijn.

●

Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De
gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We
bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur en we zijn tegen een buitenproportionele inzet
op fraude. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet
willen meewerken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op uitkering.

●

In Houten zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet
ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid.

7.2 Aan het werk gaan en blijven
De arbeidsmarkt is constant aan het veranderen. Naast vaste contracten bij bedrijven, beginnen steeds
meer mensen voor zichzelf als ZZP-er.
Binnen bijvoorbeeld de zorg, logistiek, en de bouw volgen de technologische ontwikkelingen elkaar snel
op. Nieuwe beroepen komen op en mensen die al lang in een bedrijf werken, zullen vaker moeten
worden bij- of omgeschoold. Voor de een is dat vanzelfsprekend, voor de andere persoon is dat lastig.
Wij komen op voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt zoals jongeren, mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking, nieuwkomers en arbeidsmigranten, en 55-plussers. Iedereen verdient de
mogelijkheid om zijn of haar talent in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is.

Zet talent in, betaald of onbetaald.
Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen.
Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het
welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Vrijwilligers vervullen een grote en belangrijke rol voor
de maatschappij, evenals sociaal ondernemers die zich inzetten voor het maatschappelijk belang.
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INZET
●

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven (Ondernemend Houten), het (beroeps)onderwijs, en
derden partijen (Wet Inkomen Lekstroom (WIL)), JobHulpMaatje, Houtense Werktafel, van
Houten & Co, Vluchtelingenwerk Houten) om zich actief in te zetten voor een goede aansluiting
van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De gemeente faciliteert twee keer per jaar een
bijeenkomst voor deze partijen zodat de plannen van deze partijen beter op elkaar afgestemd
kunnen worden.

●

De gemeente zet in op meerjarige projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij kwetsbare
doelgroepen meerjarig worden ingezet in het bedrijfsleven en/of maatschappelijk organisaties.
Om de energietransitie te bewerkstelligen ontstaat er een goede kans om lange termijn banen
te creëren die ook voldoening geven.

●

De gemeente zal heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie.
Het is belangrijk een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van
mensen.

●

Aparte aandacht voor re-integratie van 55-plussers omdat deze groep aan andere aanpak
vraagt. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten
(leerwerktrajecten) bieden, worden beloond.

●

Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te
doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende
mogelijkheden. De gemeente Houten zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe
inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.

●

De gemeente Houten sluit een convenant met betrokken werkgevers en uitzendbureaus, waarin
afspraken staan over inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), huisvesting,
arbeidsomstandigheden en rechten en plichten van arbeidsmigranten. Dit ter bestrijding van
uitbuiting, mensenhandel en slechte woonomstandigheden.

●

In Houten controleert de gemeente regelmatig huisvesting en arbeidsomstandigheden van
arbeidsmigranten. Ook om mensenhandel op het spoor te komen.

7.3 Actief armoede voorkomen
Wij willen armoede voorkomen en bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere
(school)prestaties en veel stress.
Armoederegelingen zijn bedoeld om mensen en gezinnen te helpen. Nu is het een wirwar van regels
die veel administratieve rompslomp veroorzaakt. De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik
maken van de regelingen.

Coordinatie van zorg dat overzicht biedt en de weg kan wijzen
Goede coördinatie zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding, financieel,
maar ook goed in je vel zitten (psychische en fysieke gezondheid) zijn belangrijke factoren. Om
geldstress te voorkomen wil de ChristenUnie dat de gemeente voor schulden een gezinsaanpak
hanteert. De coördinator bewaakt deze gezinsaanpak.
In de maatschappij ontstaat er een grotere groep die ondanks een inkomen moeite heeft om rond te
komen door hoge lasten. In Houten wordt de groep werkende armen benaderd en ondersteund. Deze
Houtenaren verdienen onze steun.
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INZET
●

Als er meerdere partijen in een gezin actief zijn, dan is coördinatie van belang daar zorg,
inkomen, schulden, etc. alles met elkaar te maken hebben.

●

Er vindt goede coördinatie plaats van ondersteunende partijen zoals de Alliantie Kinderarmoede,
Stichting Leergeld Houten en Jeugdpas Sport & Cultuur Houten. Ook wil de ChristenUnie dat
voorzieningen voor hulp en financiële ondersteuning beter bekend worden gemaakt door de
coördinator van zorg bij de doelgroep, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
Voorzieningenwijzer.

●

Onder andere scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van
armoede bij kinderen en deze te melden bij het coördinatiepunt.

●

Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden
worden in het (beroeps)onderwijs en ontmoetingsplekken in de wijken.

●

De gemeente, woningbouwcorporatie en energieleveranciers werken intensief samen om
betalingsachterstanden te voorkomen, tijdig te signaleren en hulp te bieden als dat nodig is. De
gemeente Houten kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.

7.4 Snelle en toegankelijke schuldhulpverlening
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. Om
te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving de gevolgen
van schulden zich in rap tempo opstapelen, wij dat dat de gemeente snelle en toegankelijke
schuldhulpverlening moet bieden. De gemeente Houten vermijdt ingewikkelde bureaucratie.

INZET

Bied als gemeente ook hulp, zo snel als mogelijk

●

Wij gaan voor Houten als schuldenvrije gemeente. Dit doen we door een actieplan op te stellen
dat berust op de pijlers van Stimulansz en dit uit te gaan voeren.

●

In de situatie waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, willen we dat de
gemeente Houten sociaal gaat incasseren. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente, hulp biedt
bij het herstellen van een fout of bij het organiseren van een betalingsregeling met het doel om
extra kosten aan bijvoorbeeld gerechtelijke procedures of deurwaarders, te voorkomen.

●

De gemeente werkt samen met en stimuleert andere partijen om samen te werken met
incassobureaus en deurwaarders die aangesloten zijn bij het landelijk keurmerk m.b.t. sociaal
incasseren.

●

De gemeente sluit een convenant met alle aanbestedingspartners, waarin afspraken vastliggen
m.b.t. sociaal incasseren en signaleren van betalingsachterstanden.

●

De gemeente Houten zet in op het aanbieden van saneringskredieten aan mensen met
problematische schulden. Daarmee worden schulden afgekocht en blijft er nog maar één
schuldeiser over. Zo creëren we rust en perspectief. We benutten het landelijke Waarborgfonds
als waarborg voor de saneringskredieten.

●

Er worden concrete afspraken gemaakt en goed afgestemd met SchuldHulpMaatje Houten en
diaconieën van kerken om de hulp te stroomlijnen.

●

In Houten worden gezinnen met kinderen onder de 18 niet uit hun woning gezet. Corporaties
mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen.

●

Hoewel de ChristenUnie het liefst een samenleving zou zien waarin voedselbanken niet nodig
zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Zij mogen op blijvende steun van
de gemeente rekenen.
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8. Wonen en ruimte
8.1 Waar staat de ChristenUnie voor?
We hebben ruimte nodig om te wonen, te werken en te recreëren. In ons relatief kleine land en zeker
ook in Houten, is er altijd sprake geweest van afweging van belangen en behoeften. Dat schuurt en
botst voortdurend (stikstof, woningnood etc.).
Daarom dragen we met elkaar een bepaalde verantwoordelijkheid, van God gekregen, om vanuit het
gezamenlijk en toekomstig belang, rechtvaardige keuzes te maken.

Duurzaam en creatief ruimtegebruik is ons uitgangspunt

8.2 Besluiten in samenhang
Iedereen wil graag een goed en betaalbaar huis, passend bij de levensfase, op een prettige plek. We
leven echter in een volledig overspannen en vastgelopen woningmarkt. Er zijn lange wachtlijsten voor
sociale huurwoningen, er is een tekort aan woningen, huizenprijzen schieten omhoog en particulier
huren wordt onbetaalbaar.
Met name starters hebben behoefte aan betaalbare huurwoningen of koopwoningen. Ouderen hebben
moeite om een passende woning te vinden. Deze groepen moeten in Houten een passende plek kunnen
vinden, zowel in de huur- als koopsector. Het woningbehoefteonderzoek van Companen wijst uit dat er
in Houten voor de komende 20 jaar zo’n 5000 extra woningen nodig zijn, waarvan er al 1000 in de
planning zitten. De ChristenUnie zet in op deze lange termijn ambitie.

De gemeente heeft een belangrijke regierol
Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en
noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de
open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied.
We willen graag keuzes maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar inwoners
intensief bij betrokken moeten worden, want het gaat over ons, onze kinderen en kleinkinderen. We
willen een brede afweging maken voor alles wat ruimte nodig heeft in onze gemeente. Het moeten ènèn besluiten worden.

8.3 Zorgen voor meer beschikbare woningen
Met een gedragen visie doorpakken
INZET
● Het woonbeleid van de gemeente Houten moet gebaseerd zijn op de actuele behoefte èn op
toekomstige ontwikkelingen op de lange termijn. Bouwen gaat immers niet snel.
●

Naast woningcorporaties, krijgen ook inwonersinitiatieven, CPO's, wijkraden
huurdersverenigingen een prominente rol bij de uitvoering van de ruimtelijke plannen.

●

Houten bouwt zo veel mogelijk levensloopbestendige woningen.

●

De kosten voor vergunningen voor woningsplitsen worden gehalveerd. Regels voor verkamering
(het omzetten van een zelfstandige woonruimte in drie of meer onzelfstandige woonruimten)
worden vereenvoudigd.

●

Een woonhuis is primair bedoeld om in te wonen. Er geldt een woonverplichting bij nieuwbouw,
zodat de gemeente kan controleren of huizen niet opgekocht worden door huisjesmelkers of
beleggers. De gemeente kan zo controle houden op het aantal huizen dat gekocht wordt door
beleggers om te verhuren of bestemd wordt voor toeristische verhuur.
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●

Daar waar kantoren en winkels niet meer nodig zijn worden leegstaande kantoorgebouwen en
winkels naar woningen omgebouwd. De gemeente stuurt hierin actief door middel van wijziging
van bestemmingsplannen.

8.4 Locaties voor woningbouw
Veel jongeren, starters en ouderen zoeken een woning in Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy
en om die reden moet er op korte termijn worden gebouwd. De gemeente Houten moet bewoonbaar
blijven voor deze groepen. Er komt ook woonruimte in de wijken voor (psychisch) kwetsbare mensen.
Houten wordt gekenmerkt door het vele groen, de mooie veilige fietspaden en de ruim opgezette wijken.
De ChristenUnie wil dit graag behouden en versterken. De gebieden Molenzoom, het Centrum en de
Koppeling hebben een impuls nodig en liggen dicht bij (maatschappelijke) voorzieningen. We willen
daar openbaar groen en veel betaalbare (huur)woningen toevoegen. Duurzame en creatieve verdichting
binnen de Rondweg kunnen als eerste aangepakt worden.
Om te zorgen dat in Houten een goede leefomgeving wordt gemaakt is gemeentelijke sturing in kwaliteit
noodzakelijk. De organisatie moet in staat worden gesteld om dit te kunnen doen door bijvoorbeeld een
sturend architect.
De 5000 woningen kunnen niet allemaal binnen de Rondweg gebouwd worden. Wat de ChristenUnie
betreft, bouwen we een nieuwe woonwijk, à la Houten Zuid, maar dan moeten er wel voldoende sociale
(huur)woningen en appartementen voor ouderen gerealiseerd worden.
De voorkeur voor deze nieuwe woonwijk ligt voor de ChristenUnie bij Houten Noord-West. In NoordWest kunnen we 'stenen-voor-stenen' bouwen en tegelijk het kostbare open landschap in Houten-Oost
bewaren en daar een landschapspark realiseren.
Als we in Houten Noord-West gaan bouwen, doen we dat dicht bij OV-knooppunten en bestaande
infrastructuur. De soort wijk die op deze plek gerealiseerd kan worden, sluit goed aan bij de
woonbehoefte van onze jongeren, starters en ouderen.
Daarnaast sluit de gedachte om eerst binnenstedelijk te verdichten, goed aan bij:
● Het landelijke standpunt van de ChristenUnie.
●

●

Het beleid van Provincie Utrecht. De Provincie heeft aan gemeente Houten laten weten, open
te staan voor verdichting in Noord-West en
Strategisch bouwen.
moeite te hebben met Houten-Oost.
Om groene ruimte buiten én binnen de
De investeringsagenda van het Rijk en de
steden te behouden blijven wij inzetten op
Provincie die gericht is op realisatie van
slimme binnenstedelijke verdichting.
woonwijken dicht bij OV-knooppunten en
bestaande infrastructuur.
Tegelijkertijd onderkennen wij dat de

Het is vanzelfsprekend dat ver/nieuwbouwplannen
altijd via goede participatie met de buurt gerealiseerd
worden.

woningbouwopgave zo groot is, dan aan
bouwen op landbouwgrond niet valt te
ontkomen.
Dat staan we, conform de ladder duurzame
verstedelijking, beperkt toe, zoals bij Lelystad
en Almere. Aan de randen van de steden
biedt dat mogelijkheden om aantrekkelijke
woonlandschappen in combinatie met
natuurontwikkeling tot stand te brengen.
Bron: www.christenunie.nl Landelijk standpunt
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Betaalbare, groene en duurzame nieuwe woningen bouwen, in goede samenspraak
INZET
● We gaan véél betaalbare woningen bouwen voor met name jongeren, starters en ouderen, ook
in onze dorpen.
●

We bouwen leegstaande kantoren en winkels in het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling
waar mogelijk om tot woningen en maken daar een mooie groene woonomgeving. Het worden
vooral betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen.

●

Nieuwbouw wordt natuurinclusief, versterkt de biodiversiteit, stimuleert ontmoeting, wordt nulop-de-meter, CO2-neutraal gebouwd en reduceert daarna CO2 (groene daken en muren).

●

Bij voorkeur wordt Houten Noordwest omgebouwd tot een gezonde en groene woonwijk, waar
de woningen minimaal 300 meter van de snelweg staan.

●

Wij stimuleren creatieve vormen om de woningnood op te lossen, zoals het toestaan van Tiny
Houses in het buitengebied, gekoppeld aan bestaande of vrijgekomen boerenerven of nieuwe
knooperven, die bijdragen aan de recreatieve toegang van het buitengebied en
landschapsbeheer.

8.5 Meer duurzame woningen
Woningen in Houten worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van
bestaande woningen (nul-op-de-meter).
INZET
● Nieuwbouw moet voldoen aan de duurzaamheidstoets op waterberging, vergroening,
verkoeling, biodiversiteit, schone energie, energiebesparing en de vermindering van CO2 en
stikstof.

Levensloopbestendig maken en verduurzaming heeft prioriteit

8.6 Woningen voor ouderen bevorderen doorstroming

Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en
burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de
woningmarkt.
INZET
● Er wordt vooral gebouwd om de doorstroom op de markt te bevorderen, dus voor starters,
jonge gezinnen en ouderen. Onze kinderen en ouders moeten in Houten kunnen blijven wonen.
●

Ruimte en faciliteit voor woonzorgprojecten, meergeneratiewoningen (oud en jong), inclusieve
wijken en hofjes.

●

Er wordt ingezet op goede voorlichting bij ouderen als het gaat om verhuizen of de woning
geschikt maken.

●

Expertisepunt voor het ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een te grote
(senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van
een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).

●

Met woningbouwcorporatie Viveste wordt beter geregeld dat de huurprijs niet omhoog gaat als
er verhuisd wordt naar een kleinere, gelijkvloerse woning (van groot naar fijn).

●

Houten bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, waardoor men langer
in het eigen huis kan blijven wonen. Dit kan niet zonder een goede infrastructuur (sociaalculturele activiteiten en zorgondersteuning).
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8.7 Woningcorporaties zorgen voor sociale huurwoningen
Woningbouwcorporatie Viveste breidt haar voorraad sociale huurwoningen verder uit. Ze hebben een
blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk.
INZET
● Ruim baan voor de woningcorporatie. Naast betaalbare koopwoningen, zijn er vooral meer
sociale en (lage) middenhuur huurwoningen nodig waaronder appartementen en studio’s voor
starters en gescheiden gezinnen.
●

De gemeente zorgt samen met de wooncorporatie dat er voldoende sociale huurwoningen
beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen (zelfstandig beschermd thuis wonen i.p.v.
beschermd wonen in een groep, statushouders, tienermoeders en arbeidsmigranten).

●

De komende vier jaar wordt minimaal 40% van de nieuwe woningen als sociale huurwoningen
toegevoegd aan de woningvoorraad. Voor de langere termijn wordt er een planning gemaakt
om ervoor te zorgen dat 30 % sociale huur wordt van het totaal aantal woningen in Houten (is
nu plusminus 25%).

●

Woningcorporaties grijpen renovaties aan om woningen levensloopbestendig te maken.

8.8 Buitenruimte en voorzieningen dragen bij aan welzijn
Een belangrijk deel van ons leven maken we gebruik van gemeentelijke buitenruimte en voorzieningen.
De straatverlichting werkt, de straat ligt er netjes bij, er zijn bosjes en grasvelden. Stel je eens voor dat
we het zonder openbare verlichting moesten doen! Of dat het vuil niet wordt opgehaald? Met dit
dagelijks werk draagt de gemeente bij aan ons welzijn.
Ook Houten moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Er komen meer hoosbuien en meer
hittegolven. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte moeten er nu keuzes gemaakt worden. Met
meer ruimte voor water en groen wordt onze woonplaats robuuster. Tegelijk geeft dit weer meer kansen
voor biodiversiteit.

Veilig en toegankelijk voor iedereen

Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten of om contacten te leggen,
is de openbare ruimte van levensbelang. Wij denken hierbij in het bijzonder aan groepen die minder
makkelijk hun weg vinden: mensen met rollator, blindenstok of kinderwagen. Iedereen moet in onze
gemeente zijn of haar weg kunnen vinden.
INZET
● Houten wordt koploper als meest toegankelijke gemeente. De inclusieagenda wordt hierop
ingericht.
●

Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte staan de Sustainable
Developement Goals voor op. Partijen die gebruik maken van duurzame energie en apparaten
hebben een streepje voor bij de aanbesteding.

●

Het aanleggen van ‘Tiny Forests’ wordt gestimuleerd als educatieprojecten voor biodiversiteit.
Andere bosjes elders mogen benut worden om hutten te bouwen.

●

De openbare ruimte geeft aan water en groen een plek om klimaatverandering op te kunnen
vangen, en blijft ook uitdagen tot spelen en bewegen.

●

Gemeentelijke gebouwen krijgen groene gevels en daken.

●

Jaarlijks wordt een toegankelijkheidswandeling met ervaringsdeskundigen gedaan om bewust
te zijn van het belang van toegankelijkheid en om spoedig aanpassingen te realiseren waar
nodig.

Eenvoudiger regels en meer ruimte voor participatie
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8.9 De omgevingswet gaat ons allemaal aan
Naar verwachting zal in 2022 een nieuwe wet, de Omgevingswet, in werking treden. Doel van deze wet
is het eenvoudiger maken en samenvoegen van regels voor ruimtelijke ontwikkeling en meer ruimte
bieden voor participatie. De nieuwe wet vervangt bestaande wetten en zorgt voor een integrale én
gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is ingrijpend en zal van invloed zijn
op het ruimtelijke, het sociale- en gezondheidsdomein.
INZET
● Voor het buitengebied komt er een integrale visie zodat helder wordt wat de mogelijkheden zijn
voor onze inwoners daar. In die visie dient er voldoende aandacht te zijn voor de behoeften
van de bewoners van het buitengebied; in ieder geval niet minder dan voor toerisme en
mobiliteit.
●

Een eigentijdse participatieverordening is nodig met oog voor de mondigheid en kundigheid van
onze inwoner.

●

Een goede omgevingsvisie op gemeentelijk niveau; bij voorkeur gemaakt in dialoog met de
bewoners van de verschillende buurten en wijken.

●

Een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet. Goede ondersteuning voor inwoners die niet
digitaal vaardig zijn.

●

Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Houten nauw samen met de
Provincie en de Waterschappen.

8.10 Groene schoolpleinen stimuleren
Wij stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker en mooier. Met een
groen schoolplein zijn ze geconcentreerder, rustiger, bewegen ze meer en hebben een uitdagendere
speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan verminderen van wateroverlast,
hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.

8.11 Extra afstemming bij kwetsbare natuur

Wij zetten ons in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming
van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn regels
nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een
harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.
INZET
● Bij de inrichting van de openbare ruimte in Houten wordt rekening gehouden met
landschappelijke elementen (zoals bijvoorbeeld de watertoren van Houten, bos Nieuw Wulven,
Fort Honswijk).
●

Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie.

●

Wij gaan meer bijdragen aan de afstemming over kwetsbare natuur bij Regionale Energie
Strategie (RES). Wij pleiten voor een goede balans tussen het belang van duurzame
energieopwekking en het belang van landschappelijke waarde.

●

De gemeente Houten betrekt actief de organisaties en bewoners uit de omgeving bij het
uitwerken van de plannen.

●

We zijn voor de inzet van windmolens om energieneutraal te worden, maar wel op voldoende
afstand van woningen.
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9. Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie voor?
Veilige en groene mobiliteit voor iedereen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende
mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze (groene) leefomgeving.
Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer in
Houten voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.

INZET
●

Forse verduurzaming van de mobiliteit waaronder het elektrisch rijden (auto en scooter)

●

Het vermijden van overbodig verkeer en voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en
openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Houten.

●

Om de mobiliteitstransitie te realiseren investeren we nog meer ruimte voor de fiets met een
fijnmazig netwerk van doorfietsroutes. Denk hierbij aan betere scheiding van fietspaden en
autowegen in het buitengebied, de fietsbrug naar Culemborg en snelfietsroute richting de
steden en dorpen om Houten heen. Een veilige route naar Odijk is een aandachtspunt.

●

Verder wordt er ingezet op een snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen. Ook is
zoveel mogelijk autoluw het streven en wordt er ingezet op deelauto’s.

9.1 Een volwaardige mobiliteit voor voetgangers
Lopen wordt vaak geparkeerd als een recreatieve hobby, terwijl de trend is om het steeds meer te zien
als volwaardige mobiliteit.
●

Veilige routes en goede oversteken zijn een eerste aandachtspunt. Net als routebewijzering,
rust- en schuilplaatsen.

●

Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra,
zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daarnaartoe.
Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor
rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus
obstakels worden weggehaald en de erfgrens wordt gerespecteerd.

●

Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende
bankjes, zodat ook zij die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar
ontmoeten.

9.2 Blijvende ambitie ten aanzien van fietsen
Wij willen een ambitieuze fietsagenda voor Houten gericht op verdere groei van het fietsverkeer en het
terugdringen van het scooter gebruik. Fietsvriendelijke wijken en fietsstraten binnen de bebouwde kom
is en blijft de norm. Hier zijn auto’s ‘te gast’.
Wij gaan ons inzetten voor meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, toegankelijke
toiletvoorzieningen en watertappunten. Met onze inwoners en de (lokale) fietsersbond kijken we
voortdurend naar het verbeteren van het comfort, de veiligheid, directheid en de doorstroming van
fietsvoorzieningen.
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INZET
●

Er komt op de begroting een apart fietsbudget voor (wensen/behoeften voor) concrete
probleem verkeerssituaties en er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van andere
overheden. Inzet is door deze extra investeringen het fietsgebruik te laten groeien voor alle
ritten in Houten tot 10 km.

●

In samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie komen er meer (regionale)
doorfietsroutes van Houten naar omliggende dorpen en steden. Op deze routes heeft de fiets
zo veel mogelijk voorrang. Zo stimuleren we het gebruik van de fiets in het woon- werkverkeer
met zo min mogelijk hinder van obstakels en het overig verkeer.

●

Fietsroutes moeten comfortabel zijn en worden daarom uitgevoerd in rood asfalt.

●

Bij 50 km wegen zijn fietspaden de norm. Deze fietspaden zijn tenminste 2 meter breed om
ruimte te bieden voor e-bike en bakfiets en om fietsfiles te voorkomen.

●

Op 30 km wegen komen fietsstroken in rood asfalt en heeft de rest van de straatklinkers met
uitzondering van busroutes.

●

Fietsstroken zijn tenminste 1,80 meter breed zodat fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Auto’s
krijgen met het oog op de verkeersveiligheid of voldoende ruimte om fietsers in te halen of
worden door een smal wegprofiel gedwongen achter fietsers te blijven rijden.

●

Slecht onderhouden fietspaden in Houten, Tull en ‘t Waal en Schalkwijk worden zo snel mogelijk
aangepakt. Zo veel mogelijk fietsroutes worden bij sneeuw schoongeveegd.

●

Omliggende fietspaden tussen omliggende steden en dorpen zullen voldoen aan de hoogste
kwaliteits- en veiligheidseisen.

●

Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg en veilige (overdekte)
fietsenrekken (voldoen aan normen van Fietsparkeur).

●

Deelfietsen moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Om verrommeling van de openbare ruimte
te voorkomen komt er een vergunningensysteem voor aanbieders van deelmobiliteit. Alle
aanbieders van deelmobiliteit in de gemeente moeten voldoen aan de landelijke standaarden
van Mobility as a Service (Maas).

9.3 Openbaar vervoer efficiënt én inclusief
Het openbaar vervoer verbindt en heeft daarom een ongekend grote maatschappelijke functie. Vaak
wordt er voorbijgegaan aan de gevolgen van beperkte verplaatsingsmogelijkheden. Hierdoor kun je niet
komen waar je misschien wel zou willen komen, oftewel vervoersarmoede. Dat kan meedoen moeilijker
maken en hierdoor de eenzaamheid vergroten.

INZET
●

De gemeente zet samen met de provincie in op slimme combinaties van doelgroepenvervoer
(regiotaxi’s, scholierenvervoer, wmo-vervoer) en openbaar vervoer op plekken en tijden waar
reguliere buslijnen onvoldoende rendabel zijn. Zo blijft er aandacht voor goede ouderenvervoer
(Automaatje, golfkarren en Plusbus).

●

Vraagafhankelijk vervoer is alleen een alternatief voor OV als sprake is van korte aanmeldtijden
(maximaal 1 uur) en een aantrekkelijke prijs.

●

Houten ondersteunt de provincie waar mogelijk met het zero-emissie doel van het openbaar
vervoer per 2024.

●

Binnen 4 jaar zijn alle bus- en treinhaltes toegankelijk gemaakt voor mensen met een
mobiliteitsbeperking.

●

In navolging van de provincie Utrecht wil de ChristenUnie het bewustzijn van ‘vervoersarmoede’
vergroten en de gevolgen in kaart brengen bij besluit -en beleidsvorming.

●

OV-abonnementen moeten in de hele regio geldig zijn in zowel bus als trein, ongeacht de
vervoerder. Hierdoor kunnen sommige reizigers tientallen euro’s per maand besparen. De
gemeente gaat hiervoor lobbyen bij de provincie en NS.
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9.4 Meer laadpunten voor elektrische auto’s
INZET
●

Wij willen dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert. Zo stimuleren we in Houten
duurzame mobiliteit en is er plaats voor meer groen.

●

Als laden op eigen terrein niet mogelijk is dan is het streven dat er in Houten binnen een straal
van 250 meter een openbare laadmogelijkheid beschikbaar is.

●

Het aantal laadpalen wordt uitgebreid en volgt de groei van het aantal elektrische auto’s.

●

Wij pleiten voor de Vehicle-to-Grid technologie zodat elektrische auto’s als buffer kunnen dienen
in het elektriciteitsnetwerk (dit concept is reeds geïmplementeerd door de Utrechtse
WeDriveSolar).

9.5 De inrichting wijst de veilige weg
Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig principe. Dit houdt
in dat de wegen zo ingericht worden dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt uit
de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen.
Wij pleiten het weren van grotere vrachtwagens uit de centra en dorpskernen en zal inzetten op een
gemeentelijke hub. Initiatieven vanuit de markt op dit gebied worden gestimuleerd. Het verkeer moet
met name voor voetgangers en fietsers veiliger worden.

INZET
Wij zetten in op minimaal 50 procent minder verkeersslachtoffers in 2030 ten opzichte van 2022, door:
●

Te oriënteren op de mogelijkheden, en waar mogelijk reeds actie te ondernemen valt, om
snelheden te beperken op fietspaden, met name voor elektrische fietsen, (elektrische)scooters
en elektrische steps.

●

Te oriënteren op de mogelijkheid om scooterbanen te realiseren ter bevordering van de
veiligheid van fietsers.

●

Te oriënteren op snelheid beperkende maatregelen op fietspaden waar regelmatig te hard
gereden wordt of vaker ongelukken gebeuren.

●

De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is en blijft 50 kilometer. Alleen op wegen, zoals
de rondweg, met openbaar vervoer en ringwegen wordt 70 kilometer per uur.

●

Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de
zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld.

●

De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en richt de omgeving van
scholen veilig in door het creëren van schoolstraten: Door straten bij scholen tijdens haal- en
brengmomenten af te sluiten.

●

De gemeente Houten werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen op basisscholen
en bij instellingen en stimuleert dat scholen zich aansluiten bij het verkeersveiligheidslabel.
(www.verkeersveiligheidslabel.nl).

●

Ook zal er ingespeeld worden op de toenemende vergrijzing door hulp aan ouderen te bieden
om langer en veiliger te kunnen fietsen. Met een programma als bijvoorbeeld Doortrappen biedt
de provincie Utrecht educatie voor het langer en veiliger laten fietsen van ouderen. Dit soort
initiatieven zal Houten stimuleren.
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9.6 Toekomstbestendige en slimme mobiliteit
Wij zetten in op verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van Co2 uitstoot. Zo zijn wij
voorstander van het terugdringen van oude vervuilende personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en
taxi’s in centrumgebieden en de bebouwde kom die niet tenminste voldoen aan Euro IV. Brommers en
scooters zijn in deze gebieden vanaf 2024 alleen nog welkom als ze elektrisch zijn.
Houten staat positief tegenover het initiatief van provincie Utrecht ‘Convenant Duurzame Waterstof en
Mobiliteit’ waar de inzet van waterstof wordt onderzocht, gestimuleerd en actief wordt ingezet.

INZET
●

Er wordt ingezet op de komst van een aansluiting op de A12 richting Veenendaal. Op die manier
wordt het toenemende sluipverkeer gemeden.

●

Verkeersmanagement. Snel en veilig naar je wijk, rustig en veilig in de wijk. Door slimme
aanpassing van kruispunten, groenen golven en dynamisch verkeersmanagement (“intelligente”
verkeerslichten die op basis van verkeersaanbod werken en niet volgens vaste patronen) wil de
ChristenUnie de doorstroming verbeteren. Deze dienen bij vervanging wel afgeschreven te zijn.

●

Zero-emissie-dorpslogistiek. Vanaf 2025 wordt het dorpscentrum bevoorraad door zero-emissie
voertuigen en zijn alle vuilniswagens in de gemeente uitstootvrij. Met ondernemers gaat de
gemeente verkennen of het opzetten van stadsdistributie haalbaar is, om zo het vrachtverkeer
te beperken.

●

Venstertijden. Voor het toeleveren van winkels in het centrumgebied in Houten gelden
venstertijden buiten de drukke winkeluren. Deze venstertijden zijn ook buiten de tijden dat
kinderen van en naar school.

●

Per dag rijden diverse pakketdiensten vele kilometers door de gemeente voor het bezorgen en
ophalen van bestellingen. Pakketautomaten kunnen een oplossing bieden, alsook het stimuleren
van het afhalen van pakketjes bij afhaalpunten (bv. Project Last Mile in Houten). Ook de
eerdergenoemde hubs kunnen hier een rol in spelen.
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10. Kunst, cultuur en sport
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst kan confronteren, stilzetten,
zingeven, ontspannen, wakker schudden en verbinden. Kunst bepaalt ons ook bij de manier waarop wij
als mensen het beeld zijn van God als creatieve Schepper.
In onze culturele instellingen werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de
Houtense samenleving. Kunst en cultuur zijn vooral van en voor de samenleving. Kunst is ook voor en
van iedereen. Het is belangrijk dat er toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor
jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

Kunst en creativiteit, het is van en voor ons allemaal.
Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld
waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Houten. Jong, oud, mindervalide, arm,
getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn. In het bijzonder
is het voor kinderen goed dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen
te werken in een team.
Sport stimuleert lichaam en geest tot goede prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving.
Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben.
Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en
verdienen steun, zeker nu activiteiten door de coronacrisis enige tijd hebben stilgelegen en deze
daardoor grote financiële klappen hebben gehad.

Sport draagt bij aan een gezonde, vitale en sociale samenleving

10.1 Cultuur voor iedereen dichtbij

Onze visie op het Oude dorp

Wij zijn voor cultuur in de breedte; bereikbaar en
betaalbaar voor iedereen. We vinden het behoud van
onze eigen lokale geschiedenis belangrijk.

Het plein is het kloppend hart van Houten
en het Oude Dorp. We willen een bruisend
Oude Dorp waar men prettig kan wonen,
een hapje kan eten en inkopen kan doen,
kinderen kunnen spelen en naar school
gaan, een streekmarkt staat en
evenementen worden georganiseerd.

INZET
●

De
gemeente
blijft
investeren
cultuureducatie op scholen.

●

De gemeente stimuleert de bouw van het
cultuurhuis ‘Forum aan de slinger’.

●

De lokale geschiedenis van Houten,
Schalkwijk, Tull en 't Waal en ’t Goy moet
behouden en beleefbaar blijven.

●

in

Het oude dorp zien we als het historisch hart
van Houten. We willen het mooie historische
dorpsgezicht met de oude wegenstructuren
juridisch beschermen.

Een herkenbaar Oude Dorp met de
historische kenmerken, monumentaal groen,
monumentale gebouwen en aanzichten.
Een Oude Dorp in ontwikkeling, groener,
Voor iedereen, speciaal toegankelijk voor
fietser en wandelaar en meer ruimte voor
toevallige ontmoetingen. Bijvoorbeeld op
het plein of bij lokale evenementen en in
het park.
Bron: visie oude dorp gemeente Houten.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Pagina 44

10.2 Bibliotheken en overige culturele accommodaties behouden
Nog steeds is voor veel inwoners van Houten de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een
cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen,
laaggeletterden en nieuwkomers.
Bibliotheekvoorzieningen staan, mede door veel bezuinigingen, meer en meer onder druk. Wij willen
deze faciliteiten behouden.

INZET
●

Er komen extra middelen beschikbaar om de bibliotheek verder te professionaliseren en er meer
aandacht is voor de inzet en begeleiding van de vrijwilligers

●

De Bibliotheek ondersteunt van jong tot oud in de ondersteuning van het eigen maken van de
Nederlandse taal.

10.3 Monumenten zijn waardevol erfgoed
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in steden, dorpen en wijken. Het zijn bakens
in een veranderende wereld en brengen waardevolle herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en
beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk
Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend in Houten. Voor veel Nederlanders dragen kerken
herinneringen aan belangrijke momenten in het leven zoals trouwerijen of begrafenissen. Kerken bieden
een plek voor erediensten en bezinning.

INZET
●

We kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen.

●

Gebouwen (ook Kerken) met monumentale waarde worden aangewezen als gemeentelijk
monument.

10.4 Evenementen ondersteunen
Evenementen kunnen een stad doen opbloeien en kunnen lokale ondernemers extra ondersteunen.
Daarom stimuleren wij de organisatie van evenementen.

INZET
●

Evenementen in Houten moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar
ook komen er heldere afspraken over subsidies, afval, duurzaamheid, geluid en
volksgezondheid (drank/drugs)

●

De ChristenUnie Houten wil de evenementenbranche graag een steun in de rug geven middels
een fonds vanwege de grote impact door Corona.

10.5 Sporten voor iedereen mogelijk maken
Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om
meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De ChristenUnie pleit voor open
sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
Maar in de gemeente Houten nodigen ook de verschillende fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en
veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.
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INZET
●

Het sportakkoord wordt jaarlijks geactualiseerd.

●

Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten moeten er zo
mogelijk openbare beweegplekken en -routes zijn in de openbare ruimte. Wijken krijgen de
mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten.

●

Buurtsportcoaches blijven ingezet worden om zo de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg
te bevorderen.

10.6 Goede sportaccommodaties
Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk dat de
sportaccommodaties goed onderhouden, toegankelijk voor mensen met een beperking en veilig zijn.
De gemeente staat in nauw contact met de sportverenigingen en heeft de behoefte aan voorzieningen
goed in beeld en maakt op basis daarvan een (financiële) jaarplanning. Daarbij houdt de gemeente
rekening met een goede spreiding van sportvoorzieningen over Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en
’t Goy.

INZET
●

De gemeente Houten onderzoekt met verenigingen of hun sportaccommodaties ook
doordeweeks overdag beschikbaar kunnen worden gesteld om bewegen te stimuleren (voor
bijvoorbeeld basisscholen of ouderen).

●

Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alle
sportaccommodaties worden rookvrij.

●

Alcohol en sport gaan niet goed samen. Overmatig alcoholgebruik in sportkantines tijdens en
aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. De gemeente sluit een alcoholconvenant
met sportverenigingen om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

●

Elk kind in Houten kan aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC hebben.

●

Topsport moeten financieel zelfredzaam zijn.
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Slotwoord
Samen met de kerkdorpen, ’t Goy, Schalwijk en Tul en ’t Waal vormt Houten één gemeente.
De omgeving van Houten is vanaf de Romeinse tijd ononderbroken bewoont. Wij hebben een rijke
historie. Sporen van het Romeinse en middeleeuwse verleden zijn op veel plekken zichtbaar. Het
inwoneraantal is de afgelopen decennia dankzij twee VINEX-groeitaken sterk gestegen. Rond 1980
woonden er ca 8.000 mensen in Houten. Tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma in 2021
zijn dat er meer dan 50.000.
Houten en de kerkdorpen liggen ingeklemd tussen een stuwwal met bossen en de rivieren met de
uiterwaarden. Dit maakt dat wij in een bijzonder landschap wonen.
Wij hebben gekozen voor de titel ‘Duurzaam investeren in Houten omdat in de poll van 2021 hebben
de achterban en leden aangegeven dat de belangrijkste en meest onderscheidende thema’s voor hen
zijn:
●

Energie, klimaat en milieu

●

Zorg, gezin jeugd en welzijn

●

Wonen en ruimte

Fractie en bestuur van de ChristenUnie willen recht doen aan de inwoners van Houten. Onze opvattingen
over de politieke vraagstukken zijn gebaseerd op het woord van God.
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd. Wel leren er
Gods liefde voor mensen en deze wereld in kennen. Het verkiezingsprogramma 2022-2026 is een
praktische vertaling van onze politieke opvattingen waarbij wij duurzame willen investeren in toekomst
van Houten.
Samen met u willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame, vitale en rechtvaardige Houtense
samenleving. Een samenleving waar wij oog hebben voor elkaar en naar elkaar omzien zoals God dat
bedoeld heeft. Zijn liefde en bewogenheid voor zijn schepping en mensen stimuleren ons in ons politieke
en bestuurlijke werk.
Fractie en bestuur van de ChristenUnie in Houten
November 2021
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