
  



 

Vertrouwd bouwen  
Met vertrouwen verder bouwen aan Houten 

De landelijke woningnood is de afgelopen jaren enorm toegenomen en in Houten is 
dat helaas niet anders. Betaalbare en passende huur- en koopwoningen zijn met de 
dag moeilijker te vinden, met name voor (jonge) starters en senioren. Het is daarom 
belangrijk om snel, duurzaam en betaalbaar te bouwen, op een manier die bij Houten 
past: zonder on-Houtense hoogbouw en mét oog voor de menselijke maat en genoeg 
ruimte voor groen. Daarnaast is het nodig dat woningbouw plaatsvindt met draagvlak 
van omwonenden. Beter dan de Ruimtelijke Koers dus. Voor alle Houtenaren, jong en 
oud, bouwt de SGP vertrouwd in Schalkwijk, Tull en ’t Waal, ’t Goy en Houten.  
 

Onze doelstellingen: 
1. Richtpunt is het bouwen van 4.000 tot 5.000 woningen in de komende 20 jaar, 

volgens het Houtens DNA in Houten-Oost, en niet langs de ongezonde snelweg 
2. Divers bouwen voor jong en oud, denk aan flexwoningen voor jongeren en 

hofjes voor senioren 
3. Houtense woningzoekenden krijgen voorrang 
4. Houtenaren denken vanaf het begin mee over wat zij belangrijk vinden voor 

woningbouw in hun buurt. Hierbij zijn lokale woonwensen leidend en de input 
van Houtenaren doorslaggevend 

5. Het niveau van het groenonderhoud in de publieke ruimte gaat omhoog, en 
Houtenaren worden ondersteund bij het ontstenen van hun tuinen 



 

 

Duurzaam wonen 
Leefbaarheid vergroten, óók in het buitengebied 

We hebben de aarde in bruikleen gekregen van onze Schepper. We moeten daarom 
verantwoordelijkheid nemen. Er is een urgent klimaatprobleem. Houten draagt door 
een stevig lokaal energie- en duurzaamheidsbeleid actief bij aan het verkleinen van 
het klimaatprobleem. SGP-Houten wil immers een schone en leefbare aarde 
doorgeven aan volgende generaties. Bij de vormgeving en uitvoering van het energie- 
en duurzaamheidsbeleid is betrokkenheid van inwoners bepalend. Dit probleem 
kunnen we namelijk alléén samen oplossen. Daarom wil SGP-Houten dat het 
eigenaarschap van nieuwe energieprojecten 100% in handen is van Houtenaren en 
de Houtense gemeenschap. 

 

Daarnaast reikt de gemeente Houten verder dan de rondweg: Tull en ’t Waal, 
Schalkwijk en ’t Goy zijn de kleine kernen in het buitengebied, waar we trots op zijn. 
Al heel lang wordt dit gebied gekenmerkt door een groen en agrarisch karakter, dat 
we koesteren en zorgvuldig willen bewaren. Zeker nu de druk op de landelijke ruimte 
groot is vanwege recreatie, natuur en energie, moeten we ervoor waken dat de 
leefbaarheid in het buitengebied behouden blijft. Dat doen we door sámen met de 
inwoners specifiek beleid voor het buitengebied te ontwikkelen.  

 

Onze doelstellingen: 
1. Houten wordt koploper met de ‘duurzame last-mile’, producten die aan de 

rand van Houten worden afgeleverd en van daaruit verder duurzaam in 
Houten worden vervoerd  

2. Er komt een wethouder voor het buitengebied en agrarische zaken. Daarnaast 
voert de gemeente een uitnodigend en positief beleid voor boeren en tuinders  

3. De historie van Houten hangt samen met fruitteelt. Iedere schoolklas gaat een 
keer fruit plukken of meehelpen op een boerderij uit onze gemeente om met 
deze Houtense ‘roots’ en de herkomst van voedsel kennis te maken  

4. Dorpsraden zijn gesprekspartner voor de gemeente en inwoners uit de kernen 
worden prominenter betrokken bij ontwikkelingen die het buitengebied raken. 
Daarnaast worden dorpshuizen De Ploeg in ’t Goy, De Wiese in Schalkwijk en 
’t Gebouw in Tull en ’t Waal behouden en actief ondersteund vanuit de 
gemeente 

5. Terugdringen van energieverbruik en bevorderen van zonnepanelen op 
daken. SGP-Houten is geen voorstander van (nog meer) enorme windmolens 
in Houten  



 

Sámen leven 
Hand-in-hand besturen, Houten samen vormgeven 

Het lokale bestuur is er vóór zijn inwoners. Helaas missen veel Houtense inwoners dit 
gevoel in dagelijkse praktijk, zo blijkt uit de Monitor Sociale Kracht. Daarom moet de 
gemeente actief aan de slag om het vertrouwen terug te winnen, zodat de gemeente 
en haar inwoners sámen Houten kunnen blijven vormgeven. De digitale 
toegankelijkheid van de gemeente wordt versterkt door middel van de introductie 
van een Mijn Houten-app. 

Daarnaast vormt het garanderen van veiligheid een kerntaak voor de gemeente, 
waarbij de politie en andere hulpdiensten maximaal worden ondersteund in hun 
belangrijke werk. Verder verdienen onze Houtense ondernemers meer aandacht en 
ondersteuning. Zij zijn immers de motor achter onze lokale economie. Daarom 
dringen wij erop aan dat de gemeente een duidelijke visie heeft op ondernemen, 
winkelgebieden en bedrijventerreinen. Daarbij staan we als gemeente naast onze 
ondernemers om te kijken wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. 

Ook vanuit sociaal oogpunt moet de gemeente er voor ons allemaal zijn. Zij is een 
vangnet voor mensen die op eigen kracht niet goed mee kunnen komen in onze 
samenleving. De gemeente dient juist voor hen toegankelijk en bereikbaar te zijn en 
adequate zorg te organiseren. SGP-Houten staat ervoor dat ieder mens, op zijn of 
haar eigen unieke wijze, meedoet en meetelt in onze Houtense samenleving. Dat 
vloeit ook voort uit onze overtuiging dat we geroepen zijn God lief te hebben boven 
alles, en onze naast als onszelf. 

Onze doelstellingen: 
1. De gemeente communiceert pro-actief in heldere en begrijpelijke taal, en 

betrekt inwoners vooraf beter bij projecten 
2. De gemeente ontwikkelt een Mijn Houten-app, waarin alle zaken met de lokale 

overheid geregeld kunnen worden 
3. De winkelleegstand wordt teruggedrongen door: 

- inzet van een intermediair die partijen bij elkaar brengt 
- gebruik te maken van het concept tijdelijke gratis huur 
- verkleining van winkelgebieden  

4. Actief stimuleringsbeleid voor lokaal ondernemerschap en ondersteuning van 
de kleine zelfstandige 

5. De bibliotheek blijft behouden en de gemeente zet zich actief in voor de 
oprichting van een Houtens museum.  

 


