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SGP-Houten staat voor… 
 

Een open en groen Houten met karakter 

· Houd Houten open en groen; geen on-Houtense hoogbouw 

· Altijd nauw overleg met omwonenden bij nieuwbouw 

· Behoud sociaal-culturele voorzieningen in Tull en ’t Waal, ’t Goy en Schalkwijk 

· De zondag als rustpunt in de week voor bezinning en reflectie 

· Behoud en versterk de ruimtelijke kwaliteit van het Oude Dorp 

· Steun aan fanfares, Oranjeverenigingen en Comité 4-5 mei  

· Behoud ontmoetingsplekken als De Vuurtoren en Cultuurhuis Schoneveld  

 

Een veilig en schoon Houten 

· Ruime openingsuren politiebureau 

· Stevige aanpak van probleemgedrag zoals: te hard rijden, negeren stoplichten, 

scooteroverlast, hangjongeren, inbraak, diefstal, vandalisme, graffiti en andere 

vormen van criminaliteit 

• Goed onderhoud openbaar groen en schone straten (bestrijding graffiti, zwerfvuil 

en hondenpoep op de stoep) 

· Geen coffeeshops en escortbedrijven 

· Cameratoezicht op onveilige plekken 

· Voorkomen en tegengaan van alcohol-, drugs- en gokverslaving 

• Voldoende parkeerplaatsen in de wijken 

• Steun aan bewoners die veiligheid- of leefbaarheidsinitiatieven opzetten 

 

Een zorgzaam en zelfredzaam Houten 

· Volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking  

· Zorg zo dicht mogelijk bij huis 

· Steun aan mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen of kwetsbaar zijn 

· Vrije keuze voor (identiteitsgebonden) zorgaanbieder 

· Steun aan bewoners en bedrijven die eigen verantwoordelijkheid nemen om 

anderen te helpen. Denk aan mantelzorgers en de voedselbank 

· Terugkeer van de wijkverpleegkundige 
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Een betaalbaar Houten 

• Betaalbare lokale lasten. Geen verhoging Onroerende Zaak Belasting (OZB) 

• Startersleningen voor jongeren zodat eerste koopwoning betaalbaar wordt 

• Geen uitbreiding betaald parkeren 

• Daadkrachtige, compacte gemeente met 3 wethouders en minder ambtenaren 

 

Een duurzaam en ondernemend Houten  

• Stimuleren van lokale ondernemers en kleine zelfstandigen (winkeliers) 

• Een divers winkelaanbod 

• Ruim baan voor duurzaamheidsinitiatieven van bewoners en bedrijven 

• Herstart van de waterkrachtcentrale Hagestein in plaats van meer windmolens  

• Maximale mogelijkheid tot functieverandering agrarische bedrijven 

• Het ‘Eiland van Schalkwijk’ wordt het groene hart van de Kromme Rijn Gordel 

 

Dit zijn een aantal standpunten die in ons verkiezingsprogramma nader worden toegelicht. 

De SGP roept iedereen hartelijk en overtuigd op te kiezen voor overheidsbeleid naar Bijbelse 

normen dat strekt tot eer van God en tot welzijn van de gehele samenleving. 

  

Mede door de SGP voor u bereikt de afgelopen 4 jaar: 

· Een vrij liggend fietspad naar ’t Goy 

· Steun aan Van Houten & Co 

· Overeind houden van de financiële steun aan de fanfares 

· Realisatie nieuwe Bogermanschool 

· Geen verdere uitbreiding van het windmolenpark 

· Uitbreiding van de carpoolplaats A27 (realisatie verwacht in 2014) 

· Verbetering onderhoud van rotondes door sponsors (uitvoering verwacht in 2014) 

· Geen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen 

· Terughoudend reclamebeleid 

· Verbetering van de veiligheid op Het Rond 

· Behoud subsidie aan Oranjeverenigingen en Comité 4 en 5 mei 

· Ruime verspreiding van AED’s (Hartdefibrillatoren) 

· Behoud van de kinderboerderij 

 

 

 


