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Inleiding
Leefbaar Huizen staat als lokale partij al 25 jaar midden in de samenleving en heeft geen
banden met of verplichtingen naar landelijke partijen. Het zijn de meningen van de Huizer
bevolking die er toe doen. Huizen moet voor iedereen levendig en prettig zijn. Zo willen wij
ons volledig richten op wat er leeft in Huizen. We maken geen loze beloftes, maar gaan voor
praktische en haalbare plannen die passen bij de aard en omvang van onze gemeente en
uw portemonnee!

Leefbaar Huizen heeft hart voor Huizen
Op dit moment is Leefbaar Huizen in de raad vertegenwoordigd door 3 raadsleden, mensen
met hart voor Huizen, en kennis van Huizen. Een partij met een geheugen. Geen selectief
geheugen, want wij onthouden onze beloftes en komen ze ook na, ook na de verkiezingen!
Democratie wil bij Leefbaar Huizen zeggen dat de burger echt invloed heeft zodat de politiek
geen spel blijft van woorden in plaats van daden. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat
de stem van de kiezer daadwerkelijk wordt gehoord en niet zoals nu, beperkt blijft tot een
minzaam toestaan van spreekrecht tijdens commissievergaderingen. Wie zit er te wachten
op de arrogantie van de macht?
Daarom is een uitgeslapen visie op Huizen nodig: luid, duidelijk, eerlijk en openhartig. Onze
doelstelling is minimaal 5 raadszetels, zodat een actieve positieve deelname aan het college
(2022-2026) mogelijk wordt! Hiermee kunnen wij de politieke cultuur in Huizen veranderen.

Een sterke raadsfractie van Leefbaar Huizen is hard nodig.
Protesteren alleen is niet genoeg voor een prettiger of — anders gezegd — een meer
leefbare samenleving. Een stem uit onvrede met het politieke establishment kan daarom nu
een duurzame stem uit positivisme zijn, een fundament onder een gezonde nieuwe kijk op
de Huizer gemeenschap.
Een lokale partij als Leefbaar Huizen geniet het voordeel dat haar vertegenwoordigers zich
niet hoeven te laten inspireren en beïnvloeden door de regels en ideeën van de
overkoepelende partijbonzen in de landelijke politiek. Leefbaar Huizen loopt ook niet slaafs
achter de Europese regels aan als we die ridicuul of onnodig vinden.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale onafhankelijke politieke partij Leefbaar
Huizen voor de periode 2022-2026. Dit programma geeft weer waar Leefbaar Huizen voor
staat, vertaald in een daadkrachtige visie voor Huizen.
Het programma is geschreven in begrijpelijk Nederlands zonder dubbele bodems.
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Onze 11 speerpunten
Leefbaar Huizen heeft 11 speerpunten geformuleerd waarin de visie en missie van de partij
worden samengevat.
1 - Leefbaar Huizen is en blijft voor een zelfstandig Huizen
De MRA (Metropoolregio Amsterdam) lijkt steeds meer een bestuurslaag te worden.
Zogenoemde vrijblijvende adviezen en afspraken blijken achteraf verre van vrijblijvend te zijn
of beperken de mogelijkheden voor eigen alternatieve oplossingen. Hierop zit Leefbaar
Huizen absoluut niet te wachten.
2 - Veiligheid; attentie voor buurtpreventie, hangjongeren, vandalisme, digitale fraude,
oplichting en drugs(handel) bestrijding
Door het wegvallen van de gemeentepolitie moeten we als burger steeds vaker zelf voor
onze spullen en veiligheid zorgen. De toename van cameratoezicht in winkelcentra en de
inzet van boa’s en wijkpolitie lijkt onvoldoende. Om ons dorp veilig te houden moeten we
meer investeren in preventie.
3 - Wonen, wonen, wonen. Tussen het groen & aan en in het water
Wonen is belangrijk in deze tijd van woning schaarste. Als Huizen geen dorp wil worden
waarbij de jongeren en jonge gezinnen wegtrekken dan zullen we ons moeten richten op
woningbouw. De ouderen in ons dorp moeten ook niet vergeten worden, door specifiek voor
hen te bouwen kan doorstroming bevorderd worden.
Doordat er in Huizen weinig ruimte is zal er anders gedacht moeten worden. Daarbij zal
bouwen in, en aan het water ook zeker tot de mogelijkheden moeten behoren. Essentieel
groen moet onbebouwd blijven.
4 - Minder containers in de tuin (PMD)
Leefbaar Huizen wil het huidige systeem van voorscheiding veranderen naar na-scheiding.
Niet wachten tot 2026 om deze beslissing te maken. Maar komende raadsperiode al minder
containers in de tuin.
5 - Markt weg van het Oude Raadshuisplein
Om het winkelcentrum in het Oude Dorp te verbeteren zijn wij een groot voorstander om de
markt te verplaatsen naar de omliggende straten van het Oude Raadhuisplein. Hiermee
wordt ruimte gemaakt om het Oude Raadhuisplein om te toveren tot een uitgaansgebied met
meer horeca en terrassen.
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6 - Winkelopenstelling op zondag verder uitbreiden
Leefbaar Huizen is voorstander van winkelopenstelling op zondag. De gemeente moet
hiertoe de mogelijkheid creëren zonder verplicht karakter. Het moet aan de ondernemers zelf
overgelaten worden wanneer ze hier gebruik van willen maken en op welke tijden.
7 - Meer geld voor Cultuur, Evenementen en Sport
Leefbaar Huizen stelt voor een groter jaarlijks bedrag te budgetteren voor kunst, cultuur en
sport. Activiteiten op cultureel gebied waarbij Huizen regionaal en landelijk op de kaart wordt
gezet, worden door ons van harte ondersteund.
Als voorbeeld bij uitstek zijn wij voor de terugkeer van de Huizerdag. Een dag die jarenlang
voor veel plezier en toeloop heeft gezorgd in ons dorp. Voor een dag als deze zou er
gewoon budget vrij gemaakt moeten worden.
8 - Goede dienstverlening in het sociaal domein.
Goede passende ondersteuning en faciliteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen met een
specifieke zorgvraag is hard nodig.
Wij vinden het belangrijk dat de sociale voorzieningen goed geregeld zijn voor alle inwoners
van Huizen en het duidelijk is waar zij met hun vraag terecht kunnen. Dat eenieder tijdig en
goed geïnformeerd wordt over de diverse mogelijkheden en middelen. Mensen met een
hulpvraag moeten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning bij het aanvragen
en realiseren van deze hulp. Op alle gebieden, waaronder jeugdzorg, onderwijs, (thuis)zorg,
dagbesteding, wonen, werk en financiën.
We hebben te maken met verschillende maatschappelijke landelijke trends. Zoals het steeds
ingewikkelder worden van de samenleving, groeiende achterstanden en ongelijkheden
tussen groepen mensen, de toename van kwetsbare mensen in de wijken, tekorten in de
kosten van het sociaal domein, van personeel in de zorg en het gebrek aan woningen.
Allemaal onderwerpen die over leefbaarheid gaan en die wij zeer belangrijk vinden omdat ze
ook Huizen treffen. Wij maken ons hier zorgen over en willen graag het verschil maken met
elkaar. Stappen zetten naar een inclusief beleid waarin iedereen volwaardig kan meedoen
om Huizen leefbaarder en veiliger te maken met kansen voor jong en oud.
9 - Multiculturele samenleving
Het moge duidelijk zijn: integratie staat na jaren van pappen en nathouden weer prominent
op de agenda. Daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Want wie migranten serieus
neemt, houdt hen niet klein en afhankelijk, maar betrekt ze bij de samenleving en spreekt ze
aan op hun verantwoordelijkheden. Als volwaardige Huizers. Dat doen wij.
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10 - Mobiliteit
Essentieel bij het bouwen van woningen is ook de infrastructuur. Leefbaar Huizen pleit dan
ook voor beter onderhoud van bestaande wegen, fietspaden en stoepen. Daarnaast zijn wij
ook voor een snelle verbinding tussen Almere-Huizen-Utrecht en Almere-Huizen-Amersfoort.
Wij vragen nu al ruim 25 jaar om een railverbinding en we hebben dit jaar vernomen dat
deze er zeker de komende 30 jaar niet komt. Het blijft heel vervelend dat de provincie, het
Rijk en de MRA hier geen geld in willen steken.
11 - Energietransitie; wie bepaalt, betaalt
De overheid eist dat het volk stopt met het afnemen van aardgas en overstapt naar een
andere energievorm. Leefbaar Huizen huldigt het standpunt ‘wie bepaalt, betaalt’.
Minister Wopke Hoekstra onthulde in de Corona pandemie dat de overheid “diepe zakken”
heeft en pompte miljarden aan steun in het bedrijfsleven. Het merendeel van het
Nederlandse volk heeft geen diepe zakken. Leefbaar Huizen wil dat de rekening van de
opgelegde energietransitie dan ook niet bij de burger in de brievenbus valt, maar bij de
overheid.
Ooit wilde de overheid dat men de kolenhaard en de olie gestookte centrale verwarming de
deur uit deed en overschakelde op (aard)gas. Iemand die tot 2015 een nieuwbouwhuis had
gekocht had niets te kiezen. De aangeschafte woning was aangesloten op het aardgasnet,
want naast elektriciteit was dat het enige dat voorhanden was. In de koopsom van de woning
waren de kosten van de energieaansluiting verwerkt. Die kosten werden in de hypotheek
over 30 jaar meegefinancierd. Dat gold trouwens ook voor woningen die al veel eerder waren
gebouwd. En nu dus eveneens voor nieuwe woningen die voorzien zijn van warmtepompen.
Dus als iemand nu zegt “sorry, maar ik heb al betaald”, dan heeft die persoon het grootste
gelijk van de wereld. Het is niet zo verwonderlijk dat in de uitgebreide Warmtevisie 20222026 die de gemeenteraad begin december 2021 heeft vastgesteld, te lezen is dat maar
liefst 42 procent van de bevolking zegt: “Ik wil helemaal niet aardgasvrij”.
Dat wil niet zeggen dat 58 procent dus voor omschakeling naar aardgas is. Slechts 4 procent
heeft concrete plannen om over te schakelen, 18 procent zou wel willen maar weet niet wat
te doen. Een kleine groep weet het niet of is niet geïnteresseerd.
In diezelfde warmtevisie valt te lezen: “Door de recente stijging van de aardgastarieven heeft
een groeiend aantal huishoudens moeite om de energierekening te betalen. De vraag hoe de
lasten van de warmtetransitie worden verdeeld wordt daardoor nog indringender”. Wij
noemen dat met een nieuw woord ‘energiearmoede’. In deze gevallen is ‘wie bepaalt betaalt’
de enige bruikbare financieringsvorm. Maar is dat dan eerlijk tegenover anderen die het wel
(deels) zouden kunnen betalen, maar dan wel al hun spaargeld kwijtraken?
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Toen de Coronapandemie in 2020 zodanig om zich heen greep dat er een lockdown door de
regering werd afgekondigd, stelde minister Wopke Hoekstra het gedupeerde bedrijfsleven
gerust met de woorden “wij hebben diepe zakken”. Hij bedoelde daarmee dat de overheid
financiële steunpakketten beschikbaar had en strooide vervolgens kwistig met miljarden. In
een land waar de economie zich snel herstelt heeft de overheid altijd diepe zakken. De
regering heeft afgelopen tijd met deze diepe zakken bewezen dat het streven van Leefbaar
Huizen ‘wie bepaalt betaalt’ ook best tot de mogelijkheden kan behoren bij de omschakeling
van aardgas naar nieuwe energiebronnen.
Leefbaar Huizen zal in de toekomst scherp in de gaten houden wat de overheid aan
compensatie voor de burger bij de energietransitie in petto heeft. Sowieso dient de
omschakeling binnen het bereik van iedereen te worden gerealiseerd. Een nieuwe bron van
energie is prachtig maar niemand in Nederland zit te wachten op een nieuwe bron van zorg.
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Bestuurlijk
Om eerlijkheid en openheid te garanderen, is juiste en goede informatievoorziening van
groot belang. De burger kan pas weloverwogen keuzes accepteren en respecteren als hij of
zij hiervan op de hoogte is. Daarom zal de gemeentelijke overheid zich niet alleen aan
moeten leren om duidelijk te zeggen waar het op staat, maar tevens moeten leren om vooraf
te luisteren naar de burger. Voordat de besluitvorming al te ver is gevorderd.
Ten aanzien van bestuurlijk Huizen heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Het verkrijgen van vergunningen kan een zaak van lange adem blijken. Leefbaar
Huizen wil dit soepeler laten verlopen door een voorlopige vergunning direct te
verstrekken als tevoren vaststaat dat de definitieve vergunning later zeker zal worden
verstrekt. Op die manier zal de termijn die het ambtelijk apparaat nodig heeft om de
vergunning af te geven niet onnodig remmend werken op de start van een activiteit.
2) Veel meer aandacht voor voorlichting & PR. Niet alleen t.a.v. gemeentelijk beleid,
maar ook t.a.v. politiek in het algemeen. De afdeling communicatie moet worden
doorgelicht en verbeterd met als doel het komen tot een actiever voorlichtingsbeleid.
3) Sterk terugdringen van inhuren van externe deskundigen. Alleen in geval van niet
aanwezige kennis mag worden overgegaan op de ervaring van externen. Hierbij moet
echter worden uitgegaan van een ‘leersituatie’, zodat de kennis in huis wordt
gehaald. In principe moet ervan worden uitgegaan dat elke taak door de ambtenaren
zelf kan worden uitgevoerd.
4) Afschaffen van besloten vergaderingen, tenzij het direct over personen gaat of het
algemene belang geschaad wordt. Te vaak wordt door commissies achter gesloten
deuren vergaderd. Alle vergaderingen dienen openbaar te zijn: zowel voor burgers,
als voor de pers. Openbare bestuursfuncties moeten openbaar worden behandeld.
Ook als het gaat om misbruik van openbare functies door personen. In dergelijke
gevallen dient – indien sprake van een strafbaar feit – onvoorwaardelijk justitie te
worden ingelicht.
5) Beslissingen van het Rijk die Huizers treffen moeten niet zonder meer worden
geaccepteerd. In geval van tegenstrijdige belangen moet luid en duidelijk kritiek geuit
worden en moeten alle mogelijke middelen worden aangewend om die beslissingen
aan te vechten. Hierbij kan men denken aan een gemeentelijke herindeling en
besluiten van de Europese Unie die ook steeds meer haar lange arm in onze
gemeente wil steken.
6) Leefbaar Huizen is voor een gekozen burgemeester.
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7) Leefbaar Huizen wil het gemeentehuis veel meer en gemakkelijker openstellen voor
Huizer instellingen, verenigingen, enz. voor bijvoorbeeld exposities en bijeenkomsten.
8) Handhaven en uitbreiden van burgerparticipatie bij gemeentelijke (bouw)plannen die
invloed hebben op de directe levenssfeer en omgeving.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid en openbare orde moeten in Huizen de nodige verbeteringen
worden doorgevoerd. Het welbevinden van de burgers wordt voor een groot deel bepaald
door het gevoel van (on)veiligheid. De gemeente dient – voor zover het in haar macht ligt –
het veiligheidsgevoel bij de burger te stimuleren door het treffen van voldoende en juiste
maatregelen. Hier ligt dus een duidelijke taak.
Ten aanzien van veiligheid heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Extra aandacht voor de bestrijding van huiselijk geweld, waarbij een actieve sociale
controle en aandacht van buurtbewoners een belangrijke rol spelen.
2) Buurtpreventie heeft onze ondersteuning en wij willen hier graag middelen voor
beschikbaar stellen.
3) Extra aandacht voor veiligheid door voorlichting en informatie van politie en
maatschappelijk werkers op basisscholen.
4) Aanpak van vandalisme door de jeugd door middel van een “lik op stuk” beleid.
5) Extra aandacht voor zinloos geweld.
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Bouwen
Leefbaar Huizen heeft als uitgangspunt “bouwen uit volkshuisvestelijke overwegingen”. Het
bouwen van voldoende woningen voor senioren, jongeren en jonge gezinnen heeft hierbij de
prioriteit, met het accent op sociale woningbouw. In ieder geval het realiseren van
“betaalbare” woningen voor deze doelgroepen.
Ten aanzien van bouwen heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Huizer-, en economisch gebonden woningzoekers moeten voorrang krijgen.
Bovendien moeten er meer betaalbare woningen vrijkomen voor starters. Steeds
meer lijken starters gedwongen te worden zich buiten de gemeente te vestigen. Dit
werkt vergrijzing in de hand.
2) Aandacht voor levensbestendig bouwen (het op één plek blijven wonen). Ook Huizen
vergrijst! Hier tijdig op anticiperen is een duidelijk signaal naar gemeente,
bouwverenigingen en projectontwikkelaars.
3) Leegstaande bedrijfsterreinen gemengd bebouwen, dat wil zeggen waar mogelijk
woningbouw en bedrijventerrein combineren. Hierbij denken wij o.a. aan woningbouw
op het voormalig Lucent terrein aan de zijde van de Baanbergerweg en het mogelijk
maken om leegstaande kantoorpanden aan te passen voor bewoning. Het liefst voor
jongeren.

Voor wie gaan we bouwen
Voor de Huizer inwoners: jong, oud en doorstromers. Steeds meer huizen worden verkocht
aan de hoogste bieder en de meeste daarvan komen van buiten ons dorp. Daar is niet zo
veel aan te doen. Mensen moeten zelf bepalen wat ze met hun bezit doen. Wij als gemeente
moeten kunnen bepalen dat een huis gekocht wordt door personen die er zelf in gaan wonen
en niet door huisjesmelkers.
Om een goede doorstroming te krijgen moeten we met de Alliantie in gesprek om er voor te
zorgen dat ouderen die hun huurhuis (meestal een eengezinswoning) verlaten, deze
huurafdracht mee kunnen nemen naar hun nieuwe (kleinere) woning. Ouderen willen wel
verhuizen maar kunnen vaak de nieuwe hogere huursom niet opbrengen. Meestal gaat de
huurprijs van het huis dat ze achterlaten direct omhoog. Daar haalt de Alliantie de
compensatie vandaan.

Wat gaan we bouwen
Koop-, en huurhuizen en appartementen met 2 of 3 kamers, verzorgingshuizen en
woongemeenschappen.
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Waar gaan we bouwen
In en aan het water; bouwlocaties in en aan de haven waar tot nu toe de zandoverslag was.
§
§

Aan de kop van de haven aan het eind van de landtong.
Aan de kop van de aanloophaven met de mogelijkheid voor woonboten, zowel in de
aanloophaven als aan de dijk.

Verder kunnen we de mogelijkheid onderzoeken om oude flatgebouwen te vernieuwen.

Ouderen
Ouderen zijn de oprichters van ons heden. Zij hebben hun plichten vervuld en hun rechten
verdiend. Er mag geen sprake zijn van onvoldoende of slechte ouderlijke zorg. Extra
aandacht is nodig voor de toenemende vergrijzing. Kortom: De zorg voor senioren is de zorg
van Leefbaar Huizen!
Ten aanzien van ouderen heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Onderzoek naar de kwantiteit, kwaliteit en verdeling van huisvesting en faciliteiten
voor senioren op wijk/buurtniveau. Zo nodig maatregelen treffen tot verbetering van
de huisvesting.
2) Veel senioren willen bij voorkeur samen blijven wonen in de eigen vertrouwde
woonomgeving. De behoefte en de mogelijkheden hiervoor dienen opnieuw
onderzocht te worden. Hierbij moet het blijvend samenwonen van echtparen of
stellen hoge prioriteit hebben.
3) Ontspanning voor ouderen stimuleren met als doel isolement van ouderen te
voorkomen en op te lossen.
4) Leefbaar Huizen is tegen leeftijdsdiscriminatie.
5) Leefbaar Huizen beschouwt ouderen als volwaardig lid van de maatschappij en doet
dan ook een beroep op deze leeftijdsgroep om deel te nemen aan politieke en
maatschappelijke discussies.
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Jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Daarvan is Leefbaar Huizen zich terdege bewust. We moeten
dan ook zorgen voor meer voorzieningen en faciliteiten voor de jeugd. Leefbaar Huizen wil
de jeugd wijzen op hun verantwoordelijkheid in de multiculturele samenleving ten opzichte
van elkaar en andersgezinde groepen. Hierbij spelen respect, tolerantie en acceptatie voor
elkaar een grote rol. Leefbaar Huizen wil de “politieke bewustwording en betrokkenheid” van
de jongeren stimuleren door hiervoor aandacht te vragen bij de politiek, gemeente en
scholen.
Ten aanzien van de jeugd heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Actieve aandacht voor jongeren werk-, en stageplekken. Eventueel ruimte binnen de
“gemeente” creëren door gebruik te maken van uitkeringsgeld.
2) Jongeren zijn een volwaardig lid van de maatschappij en we doen dan ook een
beroep op deze leeftijdsgroep om deel te nemen aan politieke en maatschappelijke
discussies.
3) Veilige ontmoetingsplekken.

Onderwijs
Wij vragen extra aandacht in het basisonderwijs om ontwikkelingen als etnische scheiding
tegen te gaan en stimuleren het gezamenlijk vormen van onze maatschappij.
Ten aanzien van onderwijs heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Leefbaar Huizen zet zich in voor het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen
opvang, scholen, studiecentra, sportverenigingen en de gemeente.
2) Aandacht van politiek, gemeente en ouders voor integratie op scholen, waarbij in
samenspraak een plan wordt gemaakt om segregatie tegen te gaan.
3) Voldoende aanbod van kwalitatief basisonderwijs, beroepsonderwijs en voortgezet
onderwijs.
4) Schoolzwemmen behouden in basisonderwijs.
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Sociaal beleid
Wij hebben oog voor het sociale gezicht van de gemeente. Luisteren naar de bewoners en
zullen hun wensen honoreren waar mogelijk. Voor maatregelen op sociaal gebied die
vanwege landelijke wetgeving bij de gemeente ‘op het bordje komen’, dienen de effecten
daar waar mogelijk en gewenst door het nemen van gemeentelijke maatregelen geheel of
gedeeltelijk gerepareerd of gecompenseerd te worden. Het sociale gezicht van de gemeente
mag hierdoor niet aangetast worden.
Ten aanzien van het sociale beleid heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden, dit is
het cement van de samenleving in Huizen maar mag niet dienen als vervanging van
de zorgplicht van de overheid.
2) Leefbaar Huizen pleit voor een vaste bijdrage van de gemeente voor elke cliënt van
de Voedselbank die uit Huizen afkomstig is.
3) Snelle, effectieve en kwalitatief goede hulp in het voorveld is noodzakelijk. Dit zorgt
ervoor dat de problemen niet blijven opstapelen, mensen minder lang in zorg zitten
en voorkomt verder leed en beschadigingen. Uiteindelijk wordt de zorg daardoor
minder zwaar/complex en drukt het de kosten binnen het sociaal domein.

Sport
Sport & recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Leefbaar Huizen zal
zich dan ook sterk maken voor het behoud en aanvulling van deze ‘vruchten voor het
welzijn’. Een leefbare gemeente kenmerkt zich tenslotte door een goede verdeling van
wonen, werken en plezier. De behoefte aan recreatie lijkt door een steeds drukkere
maatschappij toe te nemen. De mogelijkheden moeten worden gecreëerd om aan deze
behoefte te voldoen. Wij onderkennen de sociaal maatschappelijke functie van
sportbeoefening en willen deze functie stimuleren niet in het minst vanwege de positieve
effecten op de gezondheid voor zowel jong als oud.
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Recreatie
Huizen “Haven van het Gooi” benut bij lange na niet de mogelijkheden die dit recreatief kan
bieden. Nieuwe ontwikkelingen zoals in het Nautisch Kwartier kunnen een positieve bijdrage
leveren. Leefbaar Huizen pleit voor een levendige uitstraling voor wat nu nog de 'werkhaven'
is, zodanig dat er kansen komen voor nautisch gerelateerde ondernemingen.
Ten aanzien van recreatie heeft Leefbaar Huizen de navolgende doelstellingen:
1) Daadwerkelijk actie ondernemen in de bestrijding van de plantenwoeker in ons
watersportgebied, zodanig dat het randmeer weer aantrekkelijk wordt voor de
watersport.
2) Recreatieve mogelijkheden van de gehele kustlijn herzien en niet zoals nu van losse
stukjes, maar van haven pier tot de Stichtse brug inclusief (nieuwe) stranden,
zeilschool, skate-, en fietsroutes, rust en uitzichtplekken; waar nodig verlicht.
3) Het ondersteunen van een tijdelijke winterkunstijsbaan binnen onze gemeente.

Cultuur
Leefbaar Huizen is zich ervan bewust dat kunst & cultuur een belangrijke maatschappelijke
plaats innemen. Ook andere vormen van kunst & cultuur moeten een kans krijgen en waar
nodig gestimuleerd worden. Leefbaar Huizen stelt voor een jaarlijks bedrag te budgetteren
voor culturele activiteiten. Activiteiten op cultureel gebied waarbij Huizen lokaal, regionaal en
eventueel landelijk op de kaart wordt gezet worden door Leefbaar Huizen van harte
ondersteund.
Ten aanzien van cultuur heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Leefbaar Huizen wil het Huizer cultureel erfgoed koesteren en onderhouden.
Gebouwen en landschappen van cultureel historische waarde moeten goed worden
beschermd.
2) Het theateraanbod in Huizen baart Leefbaar Huizen zorgen. Het theater in De Graaf
Wichman is een bioscoop geworden, waardoor er enkel nog maar kleinschalige
voorstellingen mogelijk zijn in andere locaties, zoals De Boerderij.
3) Leefbaar Huizen heeft destijds de strijd tegen de sloop van theater 3-in-1 niet kunnen
winnen. Helaas heeft de geschiedenis ons gelijk gegeven. Nu heeft Leefbaar Huizen
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zich sterk gemaakt voor het behoud van de voormalige krachtcentrale van BNI
(Balamundi) als cultureel centrum voor de nabije en verdere toekomst. Leefbaar
Huizen wil een onderzoek naar een mogelijke bestemming voor een klein theater.
Ook valt te denken aan een onderzoek naar de mogelijkheid van een verhuizing van
de bibliotheek.
4) Huizer kunstenaars moeten enthousiast gemaakt worden om deel te nemen aan een
discussie voor een nieuwe Huizer kunst & cultuurvisie. Doel hiervan is het verbreden
van het huidige kunstbeleid. De jaarlijkse atelierroute is een voorbeeld van hoe kunst
leeft in onze gemeente. Verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan dit initiatief kan
een eerste stap zijn.
Het organiseren van een omvangrijke culturele activiteit. Hierbij valt te denken aan een
grootschalig (pop)muziekfestival: met het Brugfeest bij de aanloophaven, het Kiwanis
Jazzfestival en de activiteiten van de Stichting Kunst & Cultuur Huizen (kunstcafé, Het Kunst& Cultuurfestival, zandsculpturen, Beachfestival, kerkconcerten, aanstormend talent,
schoolconcerten, Poëzieavond, enz.) zijn we op de goede weg, maar er valt nog veel te
doen.

Gezondheid
Gezondheid! Dat wensen we natuurlijk alle Huizers toe. Allereerst zal de gemeente daar een
belangrijke rol in (moeten) spelen. Leefbaar Huizen vindt een lokale mening van belang.
Ten aanzien van gezondheid heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Nu het ziekenhuis Tergooi Blaricum verdwijnt door de samenvoeging met Tergooi
Hilversum wil Leefbaar Huizen dat er een eigen spoedeisende hulp centrum in
Huizen komt.
2) Er moet voldoende eerstelijnsgezondheidszorg (huis-, en tandartsen) beschikbaar
zijn. Patiënten mogen niet geweigerd worden om willekeurige reden.
3) Het gebruik van alcohol bij jonge kinderen moet aangepakt worden.
4) In het anti-verslavingsbeleid van de gemeente mag gokverslaving niet ontbreken.
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Wijken
Hoewel Huizen een gemeente is met een eigen karakter, kan een wijkgerichte aanpak niet
zonder meer van de hand gewezen worden. In veel gevallen hebben de Huizer wijken weer
eigen kenmerken en historische waarden. Zo kent het Oude Dorp heel andere
eigenschappen dan de Huizermaat en het Vierde Kwadrant. De eigen belangen van elke wijk
moeten niet uit het oog worden verloren.
Leefbaar Huizen is dan ook voorstander van een wijk-, en buurtgerichte aanpak op het
infrastructurele en sociaal maatschappelijk gebied, waaronder wateroverlast. Daarnaast
moeten we in een eerder stadium, dus voor de aanleg al kijken of wateroverlast kan ontstaan
en wat de effecten zijn van de nieuwe aanleg. Zodat we niet van de regen in de drup terecht
komen. Wij willen hiervoor middelen beschikbaar stellen.
Ten aanzien van het beleid in de wijken heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Bewoners betrekken bij het leefbaar houden van de wijk, bijvoorbeeld via WOP’s
(Wijk Overleg Platform). Uitgangspunt hierbij is de combinatie schoon, onderhouden
en veilig.
2) Ook in andere delen van Huizen moet verpaupering worden voorkomen of
tegengegaan. Groenstroken in openbare ruimten moeten regelmatig worden gemaaid
en gesnoeid. Gebouwen die lang leegstaan tasten de woonomgeving aan en dat
moet worden vermeden.
3) Groen en grijs renovaties in de wijk dienen uitgevoerd te worden met participatie van
de bewoners, waarbij een vooraf bepaalde inspraak mogelijk moet zijn.
4) Een herontwikkeling van (veelal oude) wijken.

Infrastructuur
Huizen is al enige tijd geen groeigemeente meer. Toch plukken we nog steeds de wrange
vruchten van deze ‘goede oude tijd’. Door de explosieve groei van onze gemeente is destijds
de infrastructuur voor de afhandeling van de verkeersstromen achtergebleven. De
ontsluitingsroute van vooral de nieuwe wijken Bovenmaat en Vierde Kwadrant is niet
toereikend.
Ten aanzien van de infrastructuur heeft Leefbaar Huizen de navolgende doelstellingen:
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1) Wij zijn voor een lightrailverbinding Hilversum-Huizen-Almere en Almere-HuizenAmersfoort.
2) Huizen moet goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Openbare gebouwen,
winkelcentra en verenigingen moeten zonder problemen bereikbaar zijn voor
rolstoelgebruikers.
3) Laden en lossen van toeleveranciers in centrum dient tijdsgebonden te zijn.
4) De aanleg van zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden.
5) Het winkelgebied in het Oude Dorp zoveel mogelijk auto “luw en vrij” maken.
6) In Huizen moet met name het fietsende deel goed bereikbaar blijven en zo nodig
worden uitgebreid.

Financiën
De in-, en uitgaven van de gemeente Huizen moeten overzichtelijk en inzichtelijk zijn. Er is in
een democratie geen plaats voor ‘verborgen gebreken’ in de cijfers. Uiteraard stelt Leefbaar
Huizen een sluitende begroting voor.
Hiertoe moet wellicht intern pas op de plaats worden gemaakt. De Huizer burger moet
uiteindelijk beslissen waar zijn of haar geld aan wordt uitgegeven. Er moeten hiertoe
duidelijke keuzes worden voorbereid met een overzicht van mogelijke consequenties van
financiële beslissingen. Wij zijn er niet voor om de portemonnee van de burger te beheren,
maar de burger is er om de portemonnee van de overheid te beheren. Het wordt daarom tijd
dat zij mogen bepalen wat er met hun euro’s wordt gedaan.
Ten aanzien van financiën heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Tegengaan van gemeentelijke belastingverhogingen en zo mogelijk overgaan tot
lastenverlaging. De onroerendzaakbelasting, rioolbelasting andere gemeentelijke
belastingen en leges mogen niet meer stijgen dan met het landelijke CBS-index
percentage. Als de begroting het toelaat meevallers voor de gemeente omzetten in
daadwerkelijke meevallers voor de bevolking.
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2) Burgers moeten op meer inzichtelijke en begrijpelijke wijze worden voorgelicht over
de uitgaven en inkomsten van de gemeente.
3) Juist omdat het om het geld van de burgers gaat elke euro twee keer omdraaien. Een
duidelijke en begrijpelijke afweging voorbereiden. De inwoners van Huizen een
duidelijke keuze geven hoe het geld uitgegeven kan of moet worden. Uiteraard de
burger betrekken en mee laten bepalen bij belangrijke financiële beslissingen.
4) Subsidies moeten op een eerlijke en open manier verdeeld worden, zonder
onzichtbare en verkapte giften en leningen en zonder oncontroleerbare ‘potjes’.

Economie
De gemeente Huizen moet voorwaarden blijven scheppen om de economische bedrijvigheid
te ondersteunen. Op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en zelfs scholing
moet – indien van toepassing – rekening gehouden worden met de Huizer bedrijven.
Regelmatig overleg met ondernemers, individueel en organisaties uit het midden-, en
kleinbedrijf en uit de bedrijventerreinen is noodzakelijk.
Ten aanzien van de economie heeft Leefbaar Huizen de volgende doelstellingen:
1) Leefbaar Huizen is voor het verruimen van winkelopenstelling op zondag.
2) Bij gelijke geschiktheid en een gelijk prijsniveau dienen bij voorkeur Huizer bedrijven
voorrang te krijgen als het gaat om gemeentelijke aangelegenheden.
3) De gemeente dient actief mee te werken aan een gezonde lokale economie.
Uiteraard mag hierbij de combinatie wonen, werken en recreatie niet uit het oog
verloren worden.
4) Bedrijventerreinen zijn in de eerste plaats toegankelijk voor Huizer ondernemers,
waarbij Leefbaar Huizen voorkeur heeft voor vestiging van kleinschalige bedrijven
maar ook die met een groeipotentieel.
5) Het bespreekbaar maken van uitplaatsing van (nijverheids)bedrijven uit het Oude
Dorp/centrum naar het BNI en Lucent terrein en ook middelen hiervoor ter
beschikking te stellen.
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6) Minder regels t.a.v. ondernemers, zodat zij meer ruimte/vrijheid krijgen om hun
bedrijfsvoering op hun manier te kunnen doen.

Dit is het verkiezingsprogramma van Leefbaar Huizen. Toegegeven, er staan een hoop
punten op ons verlanglijstje, maar het is nodig om de leefbaarheid van ons dorp niet
alleen te bewaken maar ook te verbeteren. Dat kan het beste door besluiten over onze
gemeente in zelfstandigheid te nemen. Wie kiest voor zelfstandigheid doet er goed
aan op Leefbaar Huizen te stemmen.
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