
VOOR HOUTEN

voor betrouwbare en 
christelijke politiek

Stem



De SGP wil ruimte bieden voor de lokale behoefte van Houten 
en de kernen Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ‘t Waal.

•  Wij zijn vóór bouwen in Houten-Oost.

•  Wij zijn voor organische groei van onze kernen. 

•  Wij lobbyen voor financiering van woningbouw als de maximale huurprijs 
 niet kostendekkend is.

De SGP kiest voor een eigen, realistisch verhaal in het 
duurzaamheidsdebat. We staan voor verstandige 
oplossingen:

•  Voor energiebesparing en circulaire oplossingen. 

•  Geen extra zonnevelden op vruchtbare landbouwgrond.

•  Geen windmolens in het buitengebied en op andere locaties
 alleen met lokaal draagvlak.

De SGP maakt zich in de provincie hard voor een 
toekomstbestendige landbouw. 

•  Er moet ruimte blijven voor boeren in de gemeente Houten.

•  Wij zijn voor verbinding van landbouw en natuur en tegen gedwongen uitkoop.

•  Fruittelers die zich inzetten voor biodiversiteit verdienen ruime steun bij 
mezenpikschade.

Onze speerpunten voor Houten:

Verder 
verdiepen in onze 

standpunten?

3 VERSTANDIG VERDUURZAMEN

2 BEWUST BOEREN

1 BOUWEN AAN HOUTEN EN HAAR KERNEN

Stem 15 maart ook 
voor een betrouwbaar SGP 
geluid in het waterschap!

Woensdag 15 maart zijn er ook Waterschapsverkiezingen. 

Het waterschap zorgt voor voldoende water, schoon water en veilige 

dijken. De SGP heeft drie speerpunten:

•  Bij de waterzuivering medicijnresten verwijderen en grondstoffen terugwinnen. 

•  Brede samenwerking voor hoge waterkwaliteit: vraagstukken rond waterkwaliteit mogen niet alleen op 

het bordje van de agrariër gelegd worden.

•  Tegengaan van de Amerikaanse Rivierkreeft en de Japanse Duizendknoop.

Klimaatadaptatie zorgt voor minder (teelt-)schades in een veranderend klimaat.

•  Het vasthouden van regenwater waar het valt zodat in droge periodes dit water gebruikt kan worden 

 voor teelt en beregening.

•  Het tegengaan van droogte door de ‘Blauwe Agenda’ op de Utrechtse Heuvelrug uit te voeren met oog 

 voor bestaande belangen zoals agrarisch landgebruik.

•  Wateroverlast vanuit watergangen wordt actief aangepakt om schades te voorkomen.

De SGP is voor maatwerk tegen lage kosten. 

•  Ondersteunen van initiatieven voor groene daken en schoolpleinen en regenton campagnes.

•  Focus op kerntaken in plaats van nog meer lastenstijgingen voor inwoners, bedrijven en agrariërs.

•  Mensen met een krappe beurs moeten de mogelijkheid krijgen tot kwijtschelding van waterschapslasten.

1 SCHOON WATER!

2 KLIMAATADAPTATIE!

3 SAMENWERKEN VOOR LAGERE KOSTEN!

HANS MARCHAL EN HANS VAN DER WIND



utrecht.sgp.nl 

Onze lokale kandidaten 
voor Houten

Stem 15 maart ook 
op een betrouwbare 
waterschapskandidaat!

Top 5 SGP provincie Utrecht
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22. HENK MASSINK
28. GIJS VAN LEEUWEN

1. HANS MARCHAL, LIJSTTREKKER SGP

WATERSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

1. BERTRICK VAN DEN DIKKENBERG

2. FRANS HAZELEGER

3. JAN-HENDRIK VAN DER LINDEN

4. REIN BERENDS 

5. KEES VERMAAT

“Voor betrouwbare politiek”, 33 jaar, Rhenen, 5 jaar Statenlid Provincie Utrecht

“Vlot verplaatsen, met de auto én OV”, 19 jaar, Stichtse Vecht, boerenzoon en jongerenkandidaat
“Met nuchter klimaatbeleid bereiken we meer”, 27 jaar, Woudenberg, 6 jaar medewerker Statenfractie en docent

“Ruimte voor veilige voedselproductie”, 32 jaar, raadslid Vijfheerenlanden, boerenzoon en docent wiskunde
“Natuurbeheer is de sleutel in de stikstofdiscussie”, 70 jaar, Baarn, 49 jaar ervaring in natuurbeheer

Doet u mee?
Stem 15 maart


