Onze visie voor Houten
SGP-Houten is een christelijke politieke partij. Dat betekent dat wij ons politiek handelen en onze
standpunten willen verbinden aan waar we in geloven. De Bijbel, Gods Woord, is ons kompas, van waarde
voor de hele samenleving. Dat is de basis onder onze inzet voor Houten. Graag deel ik onze visie voor
Houten met u.
In deze visie…
…is Houten een veilig dorp om te wonen, waar criminaliteit en misdaad hard bestreden worden. Waar een
hoge pakkans is, en je je auto en woning met een gerust hart uiteraard achter kunt laten zonder
inbraakrisico. Een plaats waar Houtenaren ook ’s avonds veilig over straat kunnen.
… is Houten een gemeenschap waar we omzien naar elkaar. Waar eenzaamheid onder ouderen sterk
afneemt omdat we méér oog voor hen hebben. Mensen krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig
hebben. Van de gemeente, van zorgaanbieders en elkaar. Je wordt gezien en weet je gekend. Wijken zijn
kindvriendelijk en Burendag is een succes. Maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn de
ruggengraat van onze samenleving. De overheid is betrokken, en staat dichtbij inwoners.
… is Houten een gemeente waar mensen steeds minder lang op een woning hoeven te wachten. Als er
gebouwd wordt, krijgen mensen uit Houten daarom voorrang. Omdat we oog voor onze inwoners hebben
worden bouwplannen altijd in samenspraak ontwikkeld met de directe omgeving, zodat er optimaal
draagvlak ontstaat. Te vaak ging dat mis in het verleden.
…behoudt Houten zijn unieke open en groene karakter. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog. Daarom
moet niet ieder open plekje dicht gebouwd worden, bebouwing blijft laag. De openbare ruimte wordt beter
verzorgd dan het de afgelopen jaren is gebeurd, het onderhoudsniveau gaat omhoog.
…is Houten een duurzame gemeente omdat we als rentmeesters omgaan met de door God gegeven
schepping. Een gemeente waar woningen worden verduurzaamd en volop ingezet wordt op zonne-energie.
Daken komen vol te liggen met zonnepanelen, nieuwe technieken krijgen de ruimte en grootschalige
windenergie wordt gerealiseerd op zee.
…blijft de kwaliteit van het agrarische en landelijke buitengebied in stand. Daarom maken we ruimte voor de
(fruit-)boer. Niet-agrarische bedrijven passen beter in het stedelijke deel. Meer mensen genieten op een
recreatieve manier van wat het Eiland van Schalkwijk te bieden heeft, op zo’n manier dat het niet ten koste
gaat van de leefbaarheid in de kleine kernen.
…is Houten een ondernemersvriendelijke plaats met veel werkgelegenheid. Een gemeente waar we
ondernemers niet dwarszitten maar juist ondersteunen. Het terugdringen van leegstand wordt een
topprioriteit. De vrijheid om te ondernemen betekent ook dat winkeliers de vrijheid hebben om op zondag
gesloten te zijn.
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Stem op SGP-Houten als u zich herkent in onze visie en wilt dat wij die voor Houten gaan helpen realiseren.
Wij beseffen dat de samenleving niet maakbaar is en dat we in alles afhankelijk zijn van God. We zijn
dankbaar voor wat we de afgelopen jaren vanuit de oppositie mochten bereiken en het geluid dat we
mochten laten klinken. We vragen om uw gebed voor het politieke werk van de SGP, en bidden en hopen op
een mooie uitslag op 21 maart 2018.
De komende vier jaar wil SGP-Houten opnieuw actief contact onderhouden met Houtenaren, verenigingen,
maatschappelijke organisaties, kerken en bedrijven. We willen actief participeren in wijk- en
dorpsbijeenkomsten. SGP-Houten wil naar u toekomen en staat ook open voor uw vragen en wensen.
Ik zie ernaar uit om met deze visie de verkiezingen in te gaan. Als lijsttrekker ben ik trots op het programma
dat voor u ligt en de kandidatenlijst van SGP-Houten.
Aan God alle eer.
Met hartelijke groet,
Wouter van den Berg
Lijsttrekker SGP-Houten
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Mede dankzij SGP-Houten voor u bereikt de afgelopen jaren
 Grote inzet van de gemeente voor het opwekken van zonne-energie (prioriteit in milieubeleidsplan)
 Hogere kwaliteit groenonderhoud permanent hoog op de agenda
 Doorstart van lokaal vervoer voor mensen die minder mobiel zijn door middel van elektrische
wagentjes (verwarmde golfkar), plus besluit over de aanschaf van tweede golfkar in 2018
 Lastenverlaging gerealiseerd (door verlaging van rioolheffing)
 Mede op aandringen van SGP-Houten kwam er een plan voor verkeer en vervoer op het Eiland van
Schalkwijk
 Een taskforce houdt zich in Houten bezig met de realisering van ouderenhuisvesting, waarvan de
realisering achterbleef
 Steun aan bewoners op locaties Den Oord, Eikenhout, Korenmolen, De Haag die meer inspraak
vroegen in ontwikkelplannen in de buurt. In Den Oord leidde dit tot opschorting van de
ontwikkelplannen. Herontwikkeling van plannen is nog gaande
 Mede op verzoek van SGP-Houten is een lokaal actieplan ontwikkeld om mensen in de bijstand aan
het werk te krijgen, ook voor mensen met een beperking
 De Nederlandse vlag wappert voor het gemeentehuis door een initiatiefvoorstel van SGP-Houten
 SGP-Houten heeft samen met burgers en de oppositie in de gemeenteraad de kar getrokken voor
heropening van het buitenzwembad. Inmiddels is bekend dat het buitenzwembad weer open gaat
 Tegenhouden van grote evenementen langs de Lek bij Tull en ’t Waal
 De gemeente zet zich na vragen van SGP-Houten in voor een woningabonnement voor duurzame
energie in de regio, zodat op eenvoudige manier huizen verduurzaamd kunnen worden
 Een krachtig protest tegen de zondagsopenstelling van winkels en steun voor winkeliers die op
zondag niet open willen
 Krachtige uitvoer van schuldhulpverlening door de regionale sociale dienst
 Fietsendiefstal dreigde afgevoerd te worden van de lijst van prioriteiten van de lokale politie. SGPHouten diende een succesvol amendement in om inzet van politie tegen fietsendiefstal te
handhaven
 SGP-Houten wist steun van de raad te verkrijgen voor het ondersteunen van Houtense ondernemers
om nieuwe concepten te ontwikkelen in de retail, met als belangrijkste doel leegstand van winkels
tegen te gaan
 De bibliotheek in Schalkwijk is open gebleven, mede door inzet van SGP-Houten
 In Houten wordt een warmtescan uitgevoerd om te kijken waar deze warmte kan worden
teruggewonnen
 Aanpassen van het maaibeleid langs de Rondweg voor grotere overlevingskans bijen
 Mede door de inzet van SGP-Houten is een dialoog opgezet met inwoners die rond windpark Houten
wonen. Het vertrouwen van burgers was gedaald naar een nulpunt vanwege slechte
klachtenafhandeling en communicatie met inwoners.
Overige inzet
 Ouderenhuisvesting werd door een meerderheid van de gemeenteraad ingeruild tegen
grachtenwoningen als nieuwbouw op Castellum, zeer tegen het zere been van SGP-Houten.
 De verkeerssituatie rondom de Dikke Boom is slechts mondjesmaat verbeterd, discussies lopen nog,
SGP-Houten wil zichtbare verbetering
 Er is meer inzet voor ouderen in de bijstand nodig. Vooralsnog krijgen ouderen geen speciale
maatwerk begeleiding in het zoeken naar werk
 De subsidie aan de bibliotheek is met drie ton verminderd. SGP-Houten heeft diverse moties en
voorstellen ingediend om de bibliotheek te steunen, gelet op alle belangrijke functies van de bieb.
Alle voorstellen zijn steeds afgewezen
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Verkiezingsprogramma
Inhoudsopgave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bestuur en inwoners
De kleine kernen, het Eiland van Schalkwijk
en het agrarische buitengebied
Veiligheid
Zorg en welzijn
Ouderen
Armoede
Leefbaarheid
Duurzaamheid
Cultuur en geschiedenis
Bibliotheek
Wonen
Lokale economie, werk en inkomen
Vervoer
Sport
Onderwijs
Financiën
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6
6
8
8
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15

1.

Bestuur en inwoners

De samenleving is er niet voor haar bestuur, maar het bestuur is er voor de samenleving. De gemeentelijke
overheid is er ten dienste van de inwoner, is betrouwbaar in haar handelen en doet wat ze belooft. SGPHouten streeft naar een gemeentebestuur dat dicht bij de burger staat en oog heeft voor z’n inwoners. Dat
vraagt van bestuurders en politici een luisterende houding en actieve betrokkenheid op de samenleving.
Daarbij moeten besluiten niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet er ook geluisterd worden naar
inwoners. Maatschappelijke instellingen, verenigingen, kerken en bedrijven dragen veel bij aan de
samenleving in Houten. De overheid dient zich hier bewust van te zijn en dit maatschappelijk kapitaal als een
kostbaar bezit te koesteren.








2.

De gemeente communiceert tijdig en begrijpelijk over ontwikkelingen en plannen
Participatie en draagvlak bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn cruciaal
Meer vergaderen op locatie, in de wijken
De gemeente is innovatief en vooruitstrevend, maar blijft ook goed toegankelijk voor mensen die
digitaal niet onderlegd zijn (vaak ouderen)
Initiatieven vanuit de samenleving die mensen bij elkaar brengen, verschillen overbruggen en
respect en uitwisseling stimuleren worden gestimuleerd
Samenwerking in regionaal verband en tussen gemeenten moet altijd in het belang zijn van de
burgers en niet ten koste gaan van de lokale identiteit
Voor samenwerken op gemeentelijke niveau kijken wij vooral naar de Krommerijnstreek, waar we
veel mee delen, zoals het groene en agrarische buitengebied

De kleine kernen, het Eiland van Schalkwijk en het agrarische
buitengebied

Onze mooie gemeente bestaat niet alleen uit Houten, maar ook uit Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. Stuk
voor stuk actieve dorpsgemeenschappen met veel onderlinge verbondenheid en solidariteit waarbij diverse
kerken en verenigingen een belangrijke rol spelen. Deze ‘kleine’ kernen horen net zo goed bij de gemeente
Houten als de kern Houten zelf. De eigenheid, de landschapsstructuur en het historische karakter van de
kleine kernen worden door velen gewaardeerd en dienen te worden beschermd.
Het Eiland van Schalkwijk blijft een open en groen gebied waar de bouwplannen minimaal zijn, waar geen
drukke wegen worden aangelegd en landbouw, recreatie en natuur samen gaan. Landbouw en fruitteelt
blijven de dragers van het buitengebied, recreatie is aanvullend en versterkend. Woningbouw is nodig voor
het toekomstbestendig en leefbaar houden van de dorpen, en moet passen bij de lokale vraag. Het Eiland
van Schalkwijk mag geen openlucht museum worden waar voor de agrariërs geen ruimte meer is om zich te
ontwikkelen.
De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor recreatie op het Eiland van Schalkwijk toegenomen. Dit is
goed voor de economische vitaliteit van het Eiland, maar kent ook de keerzijde van toenemende
verkeersdruk en impact op de leefbaarheid. Ontwikkelingen rond verkeer, recreatie en Fort Honswijk worden
door ons altijd getoetst aan leefbaarheid. Op de recreatieterreinen langs de Lek is plek voor een beperkt
aantal kleine evenementen zonder geluidsversterking. Grote en luidruchtige evenementen, waar vooral
bezoekers van buiten Houten op afkomen, horen thuis bij bijvoorbeeld Down Under in Laagraven.
Ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk en in ’t Goy moeten altijd worden besproken en afgestemd met
lokale vertegenwoordigingen, zoals de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Klankbordgroep Mooi ’t Goy en
de Belangengroep Schalkwijk.




Bouw van voldoende woningen in de kleine kernen
Een wethouder voor de kleine kernen
Behoud van de unieke structuur van het landschap en de dorpen (lintbebouwing)
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Inwoners van de kernen en terugkerende oud-inwoners krijgen voorrang bij woningtoewijzing bij
nieuwbouw
Geen grote evenementen met geluidsversterking op de recreatieterreinen langs de Lek
Vergroten lokale betrokkenheid en invloed op de ontwikkeling van Fort Honswijk zodat de
ontwikkeling van dit fort past bij de leefbaarheid van de directe omgeving en het Eiland
Behoud en ondersteuning van dorpshuizen De Ploeg in ’t Goy, De Wiese in Schalkwijk en ’t Gebouw
in Tull en ’t Waal
Verbeteren kwaliteit fietspaden op het Eiland van Schalkwijk
Realiseren van goede fietsverbinding tussen ’t Goy en de Goyerbrug
Steun aan Oranjeverenigingen en muziekkorpsen in de kleine kernen

SGP-Houten blijft zich onverminderd inzetten voor de agrariërs in het buitengebied. De agrarische sector
levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de karakteristieke uitstraling van het
buitengebied. Boeren spelen een grote rol in de voedselvoorziening in Nederland en daarbuiten. In de
gemeente Houten zijn prachtige boerenbedrijven actief. Die moeten we koesteren, waarderen en versterken.
Niet dwarszitten en beknotten. We moeten daarom geen activiteiten toelaten die strijdig zijn
met de agrarische bedrijfsvoering. Wat SGP-Houten betreft zijn bedrijven in het buitengebied altijd gelieerd
aan de agrarische sector. Wij willen het agrarische buitengebied niet op slot zetten en daarom bieden we
ruimte aan agrarisch gelieerde functieverandering. Verstening en industrialisering van het buitengebied is
voor ons een onaanvaardbare optie.





Agrariërs maximaal tegemoet komen in de mogelijkheden tot functieverandering (ook duurzame
landbouw, zorgboerderijen, etc)
Het groene, open hart van het Eiland van Schalkwijk moet duurzaam worden behouden en versterkt,
met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie
Verantwoorde groei van de agrarische sector met inachtneming van de effecten op het milieu en
landschap
Recreatieve ontwikkelingen mogen geen inbreuk maken op het buitengebied en de bedrijfsbelangen
van agrariërs
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3.

Veiligheid

Een veilige leefomgeving is al vele jaren een belangrijk speerpunt voor SGP-Houten. Het is een
basisbehoefte voor inwoners. We hebben grote waardering voor het werk van de politie en de hulpdiensten
in Houten. Zij zetten zich in voor iedereen die hulp nodig heeft. Geweld tegen hulpverleners mag daarom niet
getolereerd worden. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politie is van essentieel belang. Hoewel
de politie op regionaal niveau is georganiseerd krijgt de daadwerkelijke politiezorg een gezicht in wijken en
buurten. Het aantal wijkagenten moet worden uitgebreid. Preventie is in toenemende mate een belangrijke
taak voor de politie. Waar inwoners zelf initiatieven nemen om veiligheid te vergroten worden die
gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd.















4.

Fysieke en digitale bereikbaarheid van de politie dient groot te zijn
De gemeente zet zich in voor één wijkagent per 5000 inwoners die zichtbaar op straat aanwezig is
Overlast gevend gedrag en overtredingen worden stevig aangepakt
Inwoners worden gestimuleerd deel te nemen aan initiatieven die erop gericht zijn veiligheid te
vergroten, zoals WhatsApp-groepen en AED-projecten
De inzet van politievrijwilligers wordt bevorderd
In risicogebieden wordt (mobiel) cameratoezicht gerealiseerd.
In het kader van Halt-trajecten moeten ouders nauw betrokken worden bij de aanpak van overlast
gevende jongeren
Schade als gevolg van vandalisme moet zoveel mogelijk worden verhaald op de dader. Met een
vandalismemonitor wordt jaarlijks bijgehouden hoeveel schade aan gemeentelijke eigendommen
wordt aangericht
Aangifte doen wordt gestimuleerd
Buurtbemiddeling krijgt volop steun
De hulpdiensten zoals brandweer en ambulancezorg moeten voldoende toegerust zijn om hun taken
goed en efficiënt te kunnen vervullen en de aanrijtijden dienen binnen de landelijke normen te zijn
De gemeente stimuleert de werving van nieuwe brandweervrijwilligers
BOA’s dienen beter uitgerust te worden

Zorg en welzijn

SGP-Houten wil gemeenschapszin stimuleren en vraagt aandacht voor de ondersteuning van zwakkeren in
de samenleving. Vanuit Bijbelse waarden vinden wij delen en geven belangrijk. SGP-Houten ziet het
als een teken van beschaving en wellevendheid om voor elkaar te zorgen. Decentrale zorg van de gemeente
is een goede zaak, omdat de lokale overheid dichterbij mensen staat dan de landelijke of provinciale
overheid. Inwoners die (tijdelijk) zorg nodig krijgen daarom de zorg die zij nodig hebben via hun netwerk en
van zorginstellingen.








De zorgvraag van de cliënt staat centraal en niet de zorgorganisatie of het budget
Eén organisatie is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie ten behoeve van de cliënt. Het sociale
team wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting
Zorgbehoevenden worden optimaal ondersteund om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te
kunnen functioneren. Budgetten worden zo nodig herverdeeld om deze steun te bevorderen
De gemeente richt zich op een daadwerkelijke transformatie van zorg voor jongeren waarbij de
voorkeur uitgaat naar de inzet van pleegezinnen boven die van langdurige opname in een instelling
Ondersteuning en waardering voor mantelzorgers komt ook beschikbaar voor pleegouders.
Gezinsondersteuning in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider
Mensen die zorg nodig hebben die wordt verstrekt door de gemeente hoeven geen eigen bijdrage
meer te betalen
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Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid te (helpen) verbeteren. Speciale
inzet op de opzet of ondersteuning van buurtinitiatieven in alle wijken van Houten die zich inzetten
voor kwetsbare mensen. Goed voorbeeld hierbij zijn de Wakkere Akkers en Ferme Bermen.
Optimale hulpkeuzevrijheid garanderen, ook door het beschikbaar stellen van persoonsgebonden
budgetten
Voorzieningen moeten voldoen aan minimumcriteria voor kwaliteit en doelmatigheid. Toezicht en
toetsing moeten op adequate wijze worden ingericht
Gemeente biedt deskundige en passende informatie, advies en ondersteuning via het sociaal loket
Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving dient te worden benut door de inzet van
burgerparticipatie, WMO-adviesraad en klanttevredenheidsonderzoeken
Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen, overmatig
alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te
verminderen
Passend en betaalbaar lokaal vervoer voor kwetsbare mensen
Prioriteit voor dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer in beleid voor passende zorg bij
dementie
We lichten burgers voor over de gevolgen van een psychische aandoening, we laten de kracht en
mogelijkheden van deze mensen zien, ondersteunen hen en vertonen voorbeeldgedrag door als
gemeente zelf ook mensen met een psychische aandoening in dienst te nemen,
Actieve bevordering van preventie en een keten aan hulp en opvang bij problematische en/of niet
gewenste zwangerschap. Organisaties die zich hiervoor inzetten krijgen steun van de gemeente. De
gemeente zet zich in voor de beschermwaardigheid van het leven, initiatieven die hier strijdig mee
zijn worden ontmoedigd.
Actieve maatregelen om volksgezondheid te bevorderen voor jong en oud en verslavingen tegen te
gaan.
Vrijwilligers zijn goud waard voor de samenleving, de gemeente steunt vrijwilligers
Stimuleer wederkerigheid mensen met beperking: cliënten willen heel graag een bijdrage aan de
samenleving geven.
Wij zijn voor een inspanningsverplichting voor gemeente en aanbieders om voor behandelkosten en
administratieve belasting maximaal 15% overhead te besteden

pag. 9

5.

Ouderen

SGP-Houten vindt dat ouderen moeten worden gewaardeerd vanwege de door hen geleverde bijdrage aan
de opbouw van onze samenleving. Zij moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Ouderen
verdienen een volwaardige plek in de samenleving, waardering en respect. Helaas neemt eenzaamheid
onder ouderen toe. Dit mogen we niet accepteren. SGP-Houten wil maatregelen treffen en voorwaarden
scheppen die aan die ontwikkeling een halt toeroepen. Aandacht voor zingeving is daarbij belangrijk.











6.

Actief beleid om eenzaamheid te voorkomen
Zingeving is standaard onderdeel van het keukentafelgesprek over zorg
Ouderen krijgen informatie, advies en ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te wonen, onder
andere door inzet van domotica (technische voorzieningen in huis die het wooncomfort bevorderen).
Seniorenwoningen krijgen prioriteit bij realisering van nieuwe woningen en worden bij voorkeur
gerealiseerd in de nabijheid van voorzieningen (winkelcentra, station, e.d.)
Een seniorenmakelaar wordt ingezet om ouderen te helpen bij het vinden van een passende woning
Er moet worden gestreefd naar een sluitend zorgpakket en bijbehorend netwerk
zoals: (terminale) thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering en voorlichting (voeding,
beweging en veiligheid)
Maatregelen treffen om de overbelasting van mantelzorgers terug te dringen en hen gepast te
waarderen
Effectieve/efficiënte toewijzing van individueel passende voorzieningen en hulpmiddelen
Het ouderenvervoer in Houten moet verder worden uitgebreid

Armoede

Sommige inwoners hebben hoge schulden of een (te) laag inkomen om een normaal huishouden
te kunnen voeren. Gemeentelijke steun op weg naar financiële zelfredzaamheid is op zijn plaats; zeker ook
door de grote impact op de kinderen. Oog hebben voor stille armoede is voor SGP-Houten een
vanzelfsprekende zaak. Steun moet altijd gericht zijn op een duurzame en blijvende verandering ten goede.


Preventie van schuldenproblematiek krijgt grote prioriteit

Alle mensen met schulden krijgen passende hulp van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

De gemeente voert een actief armoedebeleid uit dat gericht is op het meedoen van de sociaal
zwakkeren aan de samenleving, waarbij prioriteit wordt gegeven aan kinderen

Schuldhulpverlening wordt bij voorkeur integraal aangeboden via het sociaal loket

Toegang tot collectieve zorgverzekering voor kwetsbare groepen mensen in Houten: tot 130% van
het sociaal minimum, waarbij de gemeente tegemoet komt in de kosten van de premie

Wanneer bij de Voedselbank Houten een tekortschietende exploitatie dreigt dient de gemeente
ruimhartig bij te springen.
 De tarieven voor de begraafrechten moeten laag genoeg zijn, zodat iedereen grafrechten kan kopen
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7.

Leefbaarheid

De SGP wil dat Houten een plek is waar het fijn is om te wonen. Veel inwoners ervaren dat ook zo. Maar de
leefbaarheid kan nog verder worden verbeterd.












8.

Verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud. Hiermee wordt ook verkeersveiligheid en sociale
veiligheid in de publieke ruimte bevorderd
Om een groene uitstraling van Houtense tuinen te bevorderen en grote hoeveelheden regenwater
beter op te kunnen vangen steunen we de vergroening van versteende tuinen
Ruimtelijke ontwikkelingen vinden zoveel mogelijk plaats met draagvlak van omwonenden
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij de historische en culturele waarden (identiteit) van de
woon- en leefomgeving
Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, maar overlast voor omwonenden dient
zoveel mogelijk te worden voorkomen
Vuurwerk moet worden afgestoken op centrale, door de gemeente aangewezen plekken
We stimuleren projecten die erop gericht zijn de sociale samenhang in buurten en wijken te
vergroten
Wij willen ons inzetten om de zondag als rustdag in ere te herstellen
Voor jongeren dienen voldoende voorzieningen te zijn
We hanteren een streng drugsbeleid en staan geen coffeeshops toe
In Oud-Wulven is zowel een sportclub als een begraafplaats gesitueerd. Wij vinden dat een zeer
ongelukkige combinatie van functies waar iets aan moet gebeuren

Duurzaamheid

Ons uitgangspunt is dat Houten in een realistisch tempo energie- en klimaatneutraal wordt met behoud van
ruimtelijke kwaliteit. Als rentmeesters dienen wij te zorgen voor de ons door God gegeven aarde. SGPHouten hecht daarom aan duurzaamheid omdat wij onze prachtige omgeving willen behouden en leefbaar
willen houden voor toekomstige generaties. In 2040 wil de landelijke overheid de gaskraan dichtdraaien.
Huizen moeten daarom worden verduurzaamd en geïsoleerd. Het opwekken van eigen energie is goed voor
de reductie van CO2 en leidt tot minder afhankelijkheid van buitenlandse energieverstrekkers. De grootste
uitdaging voor 2040 is de afkoppeling van het gasnet.











Een onderzoek naar de mogelijkheid van gebruik van diepte geothermie (ruim 5 km diepte)
Kleinschalige vergisting van lokaal gekweekt hout/ geschikt afvalhout
Bevorderen dat alle gebouwen (koop- en huurwoningen, corporaties en kantoren) in Houten
energielabel A krijgen. Dit kan ook gestimuleerd worden door subsidie of korting op lokale heffingen
Wij stimuleren de aanleg van groene tuinen, daken en gevels
De mogelijkheden om restwarmte terug te winnen moeten worden onderzocht en benut.
We willen de inzet voor energieneutraliteit faseren, om gebruik te kunnen maken van nieuwe of
verbeterde technieken
Stimuleren van grootschalige zonne-energie initiatieven
Duurzame initiatieven uit de samenleving krijgen alle ruimte en zo nodig een steuntje in de rug
Grootschalige windenergie op zee, niet in een dichtbevolkte gemeente als Houten
Pilots met nieuwe technieken, tenzij deze de ruimtelijke kwaliteit aantasten
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9.

Cultuur en geschiedenis

SGP-Houten wil bijzondere aandacht voor de identiteit en de geschiedenis van Houten. Aandacht voor
culturele vorming is verrijkend en verbindend. Verengingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Aandacht voor de geschiedenis van Houten en de omliggende kleine kernen geeft een gevoel van
herkenning en verbondenheid met voorgaande generaties. Het behoud van monumenten draagt daar aan
bij. Beeldbepalende bouwwerken, monumenten en de inrichting van het (cultuur)landschap geven karakter
aan onze gemeente en het landelijk gebied.
SGP-Houten wil dat er een centrum wordt ingericht dat verslag doet van en informeert over bijzondere
gebeurtenissen, evenementen, ontwikkelingen, de geschiedenis en het dagelijks leven van Houten. Het
centrum in Leidsche Rijn dient daarbij als voorbeeld.










10.

Steun voor behoud van lokale monumenten
Waardering en ondersteuning van inwoners en vrijwilligers die betrokken zijn bij het behoud van
monumenten en zich inzetten voor lokale tradities
Voorkeur voor steun aan (kleinschalige) cultuur- en amateurinitiatieven, zoals muziekverenigingen
Ondersteuning van 4 en 5 mei comité en de Oranjeverenigingen
Steun aan organisaties zoals de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer en de Historische Kring
tussen Rijn en Lek
Er gaat naar verhouding tot andere gemeentelijke subsidieontvangers erg veel belastinggeld naar
het theater, SGP-Houten wil dat dit minder wordt door het theater te stimuleren meer inkomsten te
verwerven uit verhuur aan het bedrijfsleven.
Muzikale vorming van jongeren is belangrijk. De gemeente moedigt initiatieven aan die jongeren via
scholen in aanraking brengen met het spelen van muziekinstrumenten.
Historische dorpsgezichten in onze gemeente blijven behouden, zoals bijvoorbeeld het eigen
karakter van het Oude Dorp

Bibliotheek

SGP-Houten wil investeren in een moderne bibliotheek, omdat deze voorziening een groot bereik heeft
onder de inwoners van Houten en een belangrijke bijdrage levert aan de (culturele) ontwikkeling en
achterstanden in taal aanpakt. SGP-Houten vindt dat de leescultuur bevorderd moet worden in een tijd van
digitalisering en gejaagd leven.
Voor de bibliotheek vinden wij van belang:
 Een groot aanbod van fysieke en digitale boeken
 Een sociale ontmoetingsfunctie
 Kennismaking met nieuwe technieken
 Breed cursusaanbod voor inwoners met achterstand op de arbeidsmarkt, minder geletterden of
anderen die hun vaardigheden willen verbeteren
 Naast vrijwilligers ook voldoende professioneel personeel.
 Waar mogelijk draaien we eerder uitgevoerde bezuinigingen op de bibliotheek terug
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11.

Wonen

Houten kent een krappe woningmarkt. Dat vraagt om het maken van scherpe keuzes. De groeitaken uit het
verleden hebben vooral ruimte gegeven aan mensen van buiten Houten. Nu Houten vol begint te raken geeft
SGP-Houten prioriteit aan bouwen voor Houtenaren en (behoud van) kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.
Vanwege het grote tekort aan ouderenwoningen wil SGP-Houten extra aandacht voor bouwen voor ouderen.
Voordeel is dat hierdoor veel grote woningen vrijkomen voor gezinnen.










12.

Bij voorbereiding en verkoop/verhuur van woningen krijgen eigen inwoners voorrang
Prioriteit voor realisering van ouderenhuisvesting en ondersteuning van jongeren
Geen on-Houtense hoogbouw
Bouwen buiten de rondweg is wat SGP-Houten betreft mogelijk op twee locaties: sportpark Oud
Wulven en binnen de Binnenweg
Nieuwe woningen worden energieneutraal. Deze woningen wekken evenveel energie op als er wordt
verbruikt, zodat het netto energieresultaat op nul uitkomt.
Bij de bouw van huurwoningen wordt prioriteit gegeven aan de middenklasse omdat hier een groot
tekort aan is. Ook kunnen mensen die in een sociale huurwoning (scheef) wonen hierdoor
makkelijker doorstromen
Er moet blijvend geïnvesteerd worden in de aantrekkelijkheid van Houten-Noord
Statushouders worden zoveel mogelijk gemengd met de lokale bevolking gehuisvest in het belang
van optimale integratie

Lokale economie, werk en inkomen

Een gezonde lokale economie zorgt voor werk en een bijdrage aan de leefbaarheid van Houten. Het lokale
midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt hierin een grote rol. Ruimte voor ondernemen en een lage regeldruk is
daarom een belangrijk aandachtspunt. De aanpak van winkelleegstand verdient meer aandacht omdat dit
negatieve effecten heeft op de aantrekkelijkheid van winkelcentra.









Actief stimuleringsbeleid voor lokaal ondernemerschap en ondersteuning van de kleine zelfstandige
(winkelier)
We willen een divers winkelbestand dat niet alleen bestaat uit grote winkelketens
De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers beperken
Terugdringen van de winkelleegstand, door inzet van een intermediair die partijen bij elkaar brengt,
gebruik maken van concept tijdelijke gratis huur, verkleining winkelgebieden door ombouwen van
onaantrekkelijke gedeelten van winkelcentra tot woningen
Bij aanbesteden meer aandacht voor lokale ondernemers; zoveel mogelijk lokaal inkopen
SGP-Houten ziet de zondag als een collectieve rustdag. Helaas komt de heilzame functie van de
zondag door de 24-uurs economie steeds meer onder druk te staan.
Bij een vitaal en vrij ondernemersklimaat hoort ook het recht van winkeliers en werknemers om op
zondag gesloten te zijn. SGP-Houten komt op voor werknemers en kleine winkeliers die in de
problemen komen door winkelopenstelling op zondag. We accepteren geen boete op gesloten zijn

Werk is geen doel op zichzelf maar richt zich met name op de economische bijdrage aan de maatschappij en
het verwerven van een persoonlijk of gezinsinkomen.
 Een combinatie van een stevige regionale en lokale benadering om mensen in de bijstand aan het
werk te krijgen. Hierbij wordt samen met ondernemers in Houten een samenwerkingsconvenant
gesloten om tot een forse reductie van het aantal mensen in de bijstand te komen
 Speciale aanpak ontwikkelingen voor ouderen in de bijstand
 Wie niet kan werken krijgt financiële ondersteuning
 Van uitkeringsgerechtigden vragen wij een tegenprestatie naar vermogen in de vorm van
maatschappelijk nuttige activiteiten

pag. 13

13.

Vervoer

Houten fietsstad wordt verder uitgebouwd door inzet van slimme innovaties en verbreding van fietspaden
zodat alle soorten fietsen meer ruimte krijgen. Fietsen is gezond voor jong en oud en vervuilt de omgeving
niet.








14.

Bij de meeste ongelukken op de fiets zijn ouderen betrokken, daarom moet de gemeente voorlichting
onder ouderen bevorderen
Betere registratie van (lichte) ongelukken met fietsers
Verbreden van fietspaden, zodat verschillende soorten fietsen (bijvoorbeeld de bakfiets, snelle
elektrische fiets en gewone fietser) meer ruimte krijgen
De gemeente neemt maatregelen tegen telefoongebruik op het fietspad
Verkeersonveilige situaties worden in overleg met Fietsersbond Houten aangepakt, denk aan het
onoverzichtelijke gebied rond parkeergarage Kruitmolen
OV- en fietsverbindingen in het buitengebied worden verbeterd, met prioriteit voor het fietspad
tussen ’t Goy en de Goyerbrug
We bevorderen de Houtense fietscultuur, een coördinator werkt hier gericht aan

Sport

Bewegen is gezond voor iedereen en het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om
te bewegen. Een uitnodigende omgeving om te sporten, zoals de Vijfwal en Oud Wulven zijn daarbij
belangrijke locaties. Ook voor sportverenigingen ligt hier een taak. De gemeente biedt een ondersteunende
en faciliterende functie en verleent zo nodig subsidie. Het beleid is zoveel mogelijk gericht op breedtesport
en het bereiken van speciale doelgroepen.




15.

Heropening van het grote buitenzwembad van de Wetering
Faciliteren van breedtesport
Mogelijk maken van sporten in de openbare ruimte door het realiseren van voorzieningen

Onderwijs

De gemeente creëert randvoorwaarden voor goed onderwijsbeleid, signaleert samen met het onderwijs en
de zorgsector ontwikkelingsproblemen bij kinderen, werkt aan preventie en pakt problemen samen aan. Over
de inhoud van het onderwijs gaan scholen zelf.





Integrale aanpak en ondersteuning bij zorg en onderwijsachterstanden binnen en buiten de school in
samenwerking met partners in het onderwijs, kinderopvang en GGD
Adequaat leerlingenvervoer
Zorg dragen voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting, waarbij binnenklimaat, veiligheid en
duurzaamheid prioriteit hebben.
Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school
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16.

Financiën

Middelen voor de uitvoering van het beleid worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via
belastingheffing door de gemeente Houten zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld.
SGP-Houten dringt al jaren aan op een verantwoord en terughoudend, degelijk financieel beleid met
beperkte lokale lasten.
De afgelopen jaren is een flinke greep uit de reserves gedaan om de financiële crisis goed door te komen.
Het is goed dat in magere jaren geprofiteerd kan worden van opgebouwd vermogen in vette jaren. Wel vindt
SGP-Houten dat regelmatig te snel en in strijd met de kaders een beroep is gedaan op reserves om allerlei
plannen te financieren. Dat moet anders en vooral beter. Daarnaast vindt SGP-Houten dat de beklemde
reserves op een deugdelijk niveau gehouden moeten worden en indien daartoe de mogelijkheid is,
aangevuld moeten worden om mogelijke toekomstige tegenslagen op te kunnen vangen.








Hanteren van structureel sluitende begrotingen
Sober omgaan met zorgvuldig opgebouwde reserves
De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar
Verlagen van gemeentelijke belastingen (waaronder de OZB)
Ruimhartige opstelling bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor burgers die van een
laag inkomen moeten rondkomen
Subsidies worden actief getoetst op behaalde (maatschappelijke) doelen. Vooraf worden duidelijke
indicatoren opgesteld
De identiteit of levensbeschouwing van de aanvrager of ontvanger van gemeentelijke subsidie vormt
geen belemmering voor toekenning
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