
 
 
 

 

 

 

 

 

Beste SGP leden, 

 

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat de gemeentelijke verkiezingen zijn geweest en 

de SGP zijn zetel in de Houtense gemeenteraad heeft mogen verdubbelen. In dit half jaar 

heeft de fractie niet stil gezeten. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

brengen van wat er de afgelopen maanden in de Houtense politiek gespeeld heeft en welke 

rol de SGP hierin heeft gehad. 

 

BehoudHouten.nl 

Naar aanleiding van een presentatie van het college (net voor de verkiezingen) over een 18-

tal zogenaamde veranderlocaties is de website www.BehoudHouten.nl opgezet. Op deze 

veranderlocaties wil het college het bestemmingsplan heroverwegen wat kan leiden tot 

grotere bouwvolumes. Houten wordt geroemd vanwege de ruimtelijke kwaliteit. Door nu te 

gaan verdichten en inbreiden tast dit de kwaliteit van het Houtense concept aan. Dat wil de 

SGP voorkomen. Door middel van deze website wil de SGP de Houtense bevolking hiervan 

op de hoogte stellen zodat eventuele bezwaren van burgers op tijd kenbaar gemaakt kunnen 

worden. Uit de reacties op de website blijkt dat de bevolking de zorgen van de SGP deelt. 

Deze zijn dan ook ingebracht in de raad en de raad heeft op aangeven van de SGP het 

uitgangspunt aangepast. Vervolgens heeft het nieuwe college aangegeven weer met een 

schone lei te beginnen door opnieuw naar de burgers te gaan en het uitgangspunt 

verdichten en inbreiden te verlaten. 

 

Parkeerproblemen in het centrum 

Rondom het centrum is eind 2009 de blauwe zone ingevoerd. Dit leidde tot veel 

parkeeroverlast voor omwonenden net buiten de blauwe zone. Hier is door de 

gemeenteraad over gesproken. De meerderheid wilde de evaluatie van de blauwe zone, die 

een paar maanden later gepland stond, afwachten voordat er maatregelen werden 

genomen om de parkeeroverlast op te lossen. De SGP was van mening dat de blauwe zone 

gelijk terug gedraaid moest worden totdat het centrum uitontwikkeld is en dat er nu geen 

extra maatregelen, lees extra kosten, gemaakt moesten worden om het parkeerprobleem op 

te lossen. Dit heeft voor veel waardering van de bewoners gezorgd. Echter alleen de ITH 

(Inwonerspartij Toekomst Houten) steunde de SGP hierin. Inmiddels is de blauwe zone naar 

aanleiding van de evaluatie aangepast. Tot tevredenheid van de bewoners overigens.   

 

Windmolens 

Eén van de speerpunten van ITH waar zij onder meer haar overwinning aan te danken heeft 

zijn de windmolens. Zij hebben zich stellig uitgesproken tegen de windmolens te zijn en dit 



heeft veel stemmen opgeleverd. De gemeente is een verplichting aangegaan om 

windmolens te bouwen langs het Amsterdam Rijnkanaal nabij de Veerwagenweg. Al twee 

keer eerder strandde het plan op bezwaren van de omwonenden. De mening van de SGP is: 

wanneer dit voor een derde keer gaat gebeuren moet het besluit moet worden ingetrokken. 

Verder moet de gemeente geen kosten maken of ambtelijke uren meer besteden om te 

kijken of er op andere plaatsen windmolenparken geplaatst kunnen worden. Dit omdat de 

bevolking bij de verkiezingen zich zo stellig tegen de windmolens heeft uitgesproken en er 

op dit moment geen meerderheid in de raad aanwezig is die voor windmolens in Houten is. 

Mocht er echter een initiatief zijn waar de omwonenden volledig achter staan dan kan dat 

plan wel de goedkeuring van de SGP krijgen. Eerst dient dan wel onderzocht te worden of er 

een meerderheid in de raad te verkrijgen is voordat er weer veel ambtelijke capaciteit wordt 

ingezet. In het kader van de bezuinigingen zijn de ambtelijke uren immers wel beter te 

besteden.  

 

Giro ‘d Italia 

Op zondag 9 mei is het wielerpeloton van de Giro ‘d Italia door Houten gereden. Hierover 

heeft de SGP vragen gesteld aan het college en wel om twee redenen. De eerste zorg was 

dat er wegen afgesloten werden op zondag die kerkgangers zouden kunnen hinderen. Vooral 

kerken die ’s middags een kerkdienst houden, zouden hier last van ondervinden. Ook waren 

er vragen of de zondagsrust, zoals die wettelijk is vastgelegd, niet verstoord zou worden. De 

tweede reden was dat dit evenement €50.000 kostte en dat het college hiervoor geen 

toestemming aan de gemeenteraad had gevraagd terwijl zij dit wel verplicht was. Het college 

heeft aangegeven dat zij fout zaten en dat het in het vervolg voorgelegd zal worden aan de 

gemeenteraad.   

 

Nieuwe college  

De vorming van het nieuwe college heeft op een, zacht uitgesproken, niet nette manier 

plaats gevonden. Nog voordat ITH aan had gegeven geen college te kunnen vormen, hebben 

VVD, PvdA, CDA en D66 een akkoord bereikt. Niet alleen hebben zij dit achter de rug om van 

ITH gedaan maar zij hebben ander partijen ook geen kans gegeven om tot een 

samenwerking te komen. Ondanks dat de SGP niet te spreken is over de wijze waarop de 

vorming van het college tot stand is gekomen kan zij wel achter het collegeprogramma 

staan. Het nieuwe college heeft ruimte gegeven voor inbreng van de andere partijen. Ook de 

inbreng van de SGP is in het collegeprogramma terug te vinden. Onder andere: Coffeeshops 

zullen worden geweerd, het aantal koopzondagen zal niet worden verhoogd en de 

begraafplaats op de Oudwulfseweg zal een volwaardige aula krijgen.  

 

Bezuinigingen 

De grote uitdaging waar het nieuwe college voor staat, zijn de komende bezuinigingen. In 

totaal moet er in Houten voor zeven miljoen euro bezuinigd worden. Dit zal gedaan worden 

zonder de OZB te verhogen. De grootste zorg van de SGP is dat de openbare ruimte van 

Houten zal verloederen door onder andere te bezuinigen op openbaar groen. Het college zal 

verder bezuinigen op het ambtelijk apparaat en zal subsidies verlagen. De voorstellen zullen 

in 2010 eerst naar de bewoners, instellingen etc. gaan. Daarna kan de raad zich over de te 

nemen bezuinigingen uitspreken.  

 



Wij hopen u met deze nieuwsbrief een indruk te hebben gegeven van wat op de Houtense 

politieke agenda gestaan heeft en gaat gebeuren en waar de SGP-fractie zich mee bezig 

heeft gehouden. Mocht uw interesse zijn gewekt, verwijzen wij u graag door naar de site van 

onze SGP fractie: www.sgp-houten.nl. Daar kunt u op de hoogte blijven van het laatste 

nieuws. Ook bent u van harte welkom om eens een raadsvergadering vanaf de publieke 

tribune mee te maken.   Als laatste willen wij u nog attent maken op de open avond van D.V. 

13 oktober, waar de heer Bisschop komt spreken. Mocht u naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief nog vragen hebben, kunt u die op deze avond stellen. Wij hopen u daar te zien.  

 

Namens het bestuur 

Mark Prins   

 

 

 

 

 

   


