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Duurzaam investeren in Houten 
Gedreven door Gods liefde wil de ChristenUnie Duurzaam investeren in Houten. Wij baseren onze 
politieke principes op de Bijbel. Graag willen wij mede vormgeven aan een betrouwbare overheid die 
opkomt voor de inwoners die extra aandacht nodig hebben. De Coronapandemie laat zien dat we 
veerkracht hebben als samenleving. Tegelijkertijd onderstrepen de lockdowns waar de problemen 
zitten. Daarom willen we investeren in elkaar en in onze leefomgeving. De onderstaande vijf 
speerpunten zijn onze inzet voor de komende 4 jaar. 

 

 

1. Genoeg ruimte en aandacht voor onze jongeren 
 De ChristenUnie wil dat Jongerencentrum Enter het centrale hart van de (kwetsbare) jongeren 

in Houten wordt. Wij denken daarbij in het bijzonder aan jongeren met een beperking, LHBTI-
jongeren en allochtone jongeren; 

 Er zal preventief worden gewerkt aan verminderen van eenzaamheid, depressie, obesitas, 
nadelige gevolgen van de scheiding van ouders; veel jongeren in Houten hebben hiermee te 
kampen. Een preventieve aanpak is zeker in coronatijd (maar ook daarna) hard nodig; 

 Jongeren moeten meer gehoord worden; wij willen samen met de jongeren ervoor zorgen dat 
zij zich beter kunnen organiseren en dat hun inspraak wordt verbeterd; 

 Jongeren die overlast veroorzaken, worden samen met hun ouders, netwerk en 
jongerenwerkers begeleid en waar nodig stevig aangepakt; 

 Voldoende toezicht op het gedrag van onze jongeren; niet alleen agenten op straat, maar ook 
op het Internet. 

 

2. Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en ouderen in een 
gezonde en groene wijk of dorp 

 De ChristenUnie wil snel en veel betaalbare woningen toevoegen in Houten, Schalkwijk, Tull 
en 't Waal en ’t Goy. Hiervan is 40% sociale huur; 

 Er zullen meer woningen voor onze jongeren en starters worden gebouwd. Ook komen er 
gelijkvloerse woningen voor ouderen, zodat gezinnen door kunnen stromen naar de huizen 
die ouderen achterlaten; 

 Nieuwbouw gebeurt altijd in een gezonde, groene en sociale leefomgeving; creatief bouwen 
moedigen we aan. Inwonersinitiatieven, woning splitsen en duo-wonen worden 
gestimuleerd;  

 Bij nieuwbouwplannen krijgt de buurt een actieve rol; 
 Voor een nieuwe woonwijk buiten de Rondweg heeft Noordwest onze voorkeur. 'Steen voor 

steen, want hiermee krijgen ook de leegstaande bedrijfspanden een nieuwe bestemming; 
 Welkom aan de 'vreemdeling'; in onze gemeente zijn arbeidsmigranten en vluchtelingen een 

verrijking en wij gunnen hen een plek om te wonen. 

 

3. Samen harder aan de slag met duurzaamheid en biodiversiteit 
 De ChristenUnie zet in op een campagne over mogelijkheden voor energiebesparing, speciale 

aandacht voor mensen met een krappe beurs;  
 Wij gaan ons inzetten voor het herstellen en versterken van de biodiversiteit. Dus meer 

bomen, vergroening van de Vijfwal en de Rondweg, groene schoolpleinen en Tiny Forests; 
 Wij stimuleren onze boeren en tuinders om te innoveren, te ondernemen en agrarisch 

natuurbeheer te doen. Bezoek aan agrarische bedrijven wordt aangemoedigd. Voedsel en 
burger worden dichter bij elkaar gebracht; 



 

 

 Fietsen en wandelen wordt veel aantrekkelijker gemaakt; vervoer is zoveel mogelijk elektrisch 
en gedeeld;  

 Wij zijn voor een extra zoekgebied voor een windpark om onze eigen Houtense 
klimaatdoelstelling in 2040 te halen. Iedereen moet de overstap naar klimaatneutraal leven 
kunnen maken; 

 We versnellen de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van CO2 uitstoot; 
 De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) gaan over ambities op het gebied van klimaat, 

armoede en onderwijs. Deze doelen worden integraal onderdeel van toekomstig beleid. 

 

4. Alle Houtenaren naar een schuldenvrij bestaan 
 De ChristenUnie wil een actieplan om alle Houtenaren zo snel mogelijk naar een schuldenvrij 

bestaan te helpen. Het toenemen van schulden wordt actief tegengegaan; 
 Houtense gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire worden met voorrang behandeld. 

Waar het kan neemt de gemeente de schulden over; 
 Preventie van schulden, want schulden geven heel veel stress, met leed als gevolg; denk aan 

uithuisplaatsing jongeren, jongeren met hulpvraag door complexe scheiding ouders, 
eenzaamheid, stigmatisering enz.; 

 Wij stimuleren organisaties als Schuldhulpmaatje, Leergeld om proactief hun werk te doen en 
moedigen hen aan om nog meer en nog beter samen te werken, ook met andere 
maatschappelijke partners; 

 Schuldenproblematiek is integraal onderdeel van de zorg die inwoners ontvangen; we werken 
aan het stigma rondom financiële problemen. 

 

5. De overheid is daadkrachtig en proactief, dienstbaar aan inwoners en 
aan de leefomgeving 

 De ChristenUnie zal eraan bijdragen dat het college van Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraad hun rol en verantwoordelijkheid serieus oppakken. Voor moeilijke, 
ingewikkelde keuzes lopen we niet weg; 

 De gemeente Houten is te allen tijde transparant over de financiën; tenzij het echt niet anders 
kan; 

 Er komt een spreekuur voor wethouders. Dit vindt plaats buiten het gemeentehuis, zo dicht 
mogelijk bij de burgers; 

 Goed bestuur, sterk en moreel leiderschap kunnen de basis vormen van een bloeiende 
samenleving; we werken als overheid samen met de inwoners.

 


