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Voorwoord Marcel van Gooswilligen
In 2002 ben ik met ons jonge gezin in Houten komen wonen. Waarom was Houten 
voor ons een logische keuze? Allereerst het ruime aanbod van fijne, betaalbare 
woningen. Maar minstens zo belangrijk vonden we de goede voorzieningen, de 
gemoedelijke sfeer, de prima verbindingen en de fantastische natuur in het 
buitengebied. Allemaal kwaliteiten waar we nog steeds elke dag van genieten.

De laatste jaren zie ik echter ook dat er nog genoeg te doen is om de leefbaarheid 
in Houten verder te brengen. Een buurjongen die al 10 jaar wacht op een betaalbare 
woning. Een oudere dame die al wekenlang geen bezoek heeft gehad. Een winkelier op 
Het Rond die moeite heeft om het hoofd boven water te houden. De moeder in ’t Goy 
die zich zorgen maakt over de fietsveiligheid voor haar kinderen. Een bijstandsgezin 
dat zijn weg niet kan vinden in het woud van gemeenteregelingen.

Er is dus nog genoeg te doen. Ik wil daar graag mee aan de slag en ben optimistisch 
over de oplossingen die we kunnen bieden. D66 maakt daarbij graag gebruik van 
de kennis en ideeën van onze inwoners. Met elkaar kunnen we Houten nog mooier 
maken. Daarbij staan voor ons drie thema’s centraal: wonen, zorg en klimaat.
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Goed Wonen
Veel van onze jongeren trekken weg omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. 
Ouderen willen graag doorstromen naar een passende woning dichtbij voorzieningen, 
maar die zijn er te weinig. Daarom willen we meer ambities bij het bouwen van 
betaalbare woningen voor jongeren én ouderen. Op die manier blijft Houten bruisen, 
komt de doorstroming weer op gang en blijven sociale netwerken intact.

Goede Zorg
Wij willen de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Voor ons betekent 
dat niet nog meer regels en ambtenaren, maar juist de inwoner centraal stellen. 
Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Daarom willen wij meer geld voor thuiszorg en verpleegkundige hulp. 
Vrijwilligers en mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage in onze maatschappij. 
Om overbelasting te voorkomen willen wij hen beter ondersteunen in hun fantastische 
werk. Bijvoorbeeld door tijdelijke vervanging in periodes dat het teveel wordt.

Goed Klimaat
De komende jaren willen we samen met inwoners en organisaties werken aan het 
isoleren van oudere woningen en het aardgasvrij maken van wijken. Ons belangrijkste 
speerpunt is het lokaal opwekken van duurzame energie. Wij willen een tweede 
windmolenpark realiseren en minimaal 200 hectare aan zonneparken. Daarbij willen 
we omwonenden mee laten verdienen aan nieuwe wind- en zonneparken.

Ik zet me er voor in om Houten de komende jaren aantrekkelijk te houden. Goed 
wonen, goede zorg en een goed klimaat. Met uw steun krijgt D66 Houten het voor 
elkaar!
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Doelstellingen 2018 - 2022
Goed Onderwijs
- Stimuleren meer voorlichting in de klas over seksuele diversiteit.
- Meer taallessen voor kinderen van statushouders.

Goede Zorg
- Investeren in thuis- en verpleegkundige hulp.
- Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

Breed Cultuur- en Sportaanbod
- Grotere rol voor bibliotheek bij ontwikkelen van taal- en digitale 
vaardigheden.
- Meer sportdocenten in het basisonderwijs

Goed Werk & Ondernemersklimaat
- Verruiming van de horecaopeningstijden.
- Stimuleren en ondersteunen van evenementen.
- Meer kansen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens op het 
gebied van onderwijs, cultuur en sport.

Goed Klimaat
- Tweede windmolenpark in Houten.
- Realisatie van minimaal 200 hectare aan zonnevelden.

Goed Wonen
- Wachtlijsten voor betaalbare woningen terugdringen.
- Ruimte voor hoogbouw en bouwen buiten de Rondweg.

Goede Infrastructuur
- Investeren in de fietsinfrastructuur.
- Nachttreinen tussen Houten en Utrecht.

Goed Bestuur
- Meer inzet politie en handhaving in centrumgebieden.
- Fonds voor bewonersinitiatieven.

D66 krijgt het voor elkaar
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1. Goed Onderwijs
Onderwijs is de motor van persoonlijke ontwikkeling, kansengelijkheid en 
economische groei. Ook is het essentieel voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. We willen dat iedereen gelijke kansen heeft op een mooie toekomst, 
ongeacht zijn of haar afkomst. Aangezien mensen nooit klaar zijn met leren, zetten 
wij ons tevens in voor volwassenenonderwijs en herscholing. D66 blijft zich hard 
maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor alle Houtenaren.

Combineren van onderwijs, kinderopvang en zorg
D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk 
dat kinderen elkaar tegenkomen en met elkaar spelen. D66 is daarom voorstander 
van multifunctionele accommodaties, brede scholen of Integrale Kindcentra die naast 
goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, sport, cultuur, zorg en 
welzijn bieden.
Bovendien kan zo'n school zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats in de buurt, 
waar naast kinderen en (groot)ouders ook buurtgenoten voor diverse activiteiten 
terechtkunnen. Dat maakt het voor ouders ook eenvoudiger om hun werk en de zorg 
voor hun kinderen te combineren.
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Goede voor- en vroegschoolse educatie past in de visie van D66. Kinderopvang is 
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en heeft een belangrijke signaleringsfunctie. 
Bovendien maakt kinderopvang het voor ouders mogelijk om werk, studie en zorg 
te combineren. Een voldoende aanbod aan kinderopvang en peuterspeelzalen in de 
verschillende wijken is daarom van belang. Hier vertrouwt D66 op de eigen kracht van 
mensen. Om die reden steunen wij initiatieven zoals ouderparticipatiecrèches. 

Passend onderwijs
D66 streeft ernaar dat elk kind naar een passende school kan in Houten. Alleen als 
het niet anders kan, gaan kinderen naar speciale scholen. Bijeenkomsten, scholing en 
cursussen voor zowel leerkrachten als ouders zijn een goede stap om te zorgen dat 
kinderen met een beperking of zorgbehoefte beter mee kunnen doen in het reguliere 
onderwijs. In dit kader zetten wij ons ook in voor de komst van een brugklas voor 
hoogbegaafden in het Houtense voortgezet onderwijs.
Vanuit het streven naar een inclusieve samenleving wil D66 dat kinderen zoveel 
mogelijk in Houten naar school kunnen. Dit betekent maatwerk voor kinderen met een 
onderwijszorgarrangement, zodat zij met de juiste begeleiding het reguliere onderwijs 
kunnen volgen.

Voor D66 is thuiszitten geen optie. Verzuim is vaak een teken dat er iets aan de hand is 
met een leerling. Door eerder in te grijpen zullen er minder leerlingen uitvallen. D66 wil 
de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zoals het onderwijs, ouders, 
jeugdhulp en ambulante jongerenwerkers bevorderen. Wij zetten in op de versterking 
van de coördinerende rol van de gemeente om deze samenwerking te verbeteren. Dit 
kan door middel van de totstandkoming van een jeugdpreventiepunt.

Een divers onderwijsaanbod
D66 stimuleert een actief voorlichtingsbeleid in het onderwijs over seksuele diversiteit. 
Voor kinderen en jongeren met vragen hierover willen wij dat er een laagdrempelige 
plek in Houten is waar zij terechtkunnen.

Aandacht voor natuur- en milieueducatie blijft belangrijk. De afgelopen jaren is hiervoor 
een goed programma opgezet, dat wij willen continueren. Hierbij kunnen de basis- en 
middelbare scholen nauw gaan samenwerken met het Wellant College. Ook willen wij 
ruimte voor experimenten, zoals zaterdag-, zondag- of zomerscholen en gastdocenten, 
bijvoorbeeld uit de wetenschap, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Er is bij bedrijven veel vraag naar vakmensen met een technische achtergrond. D66 
wil onderzoeken of in Houten een technasium, voor alle niveaus, een kans van slagen 
heeft. Dit gaat wat ons betreft gepaard met het voorlichten over en stimuleren van 
interesse in techniek vanaf de basisschool.
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Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid
D66 wil de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs behouden. Wij zien 
een rol voor de gemeente als het gaat om het stimuleren van het bedrijfsleven en het 
sociaal-culturele domein om stageplekken te creëren. Ook kan de maatschappelijke 
stage onderdeel uitmaken van het inkoopbeleid van de gemeente, door van leveranciers 
een stage als social return te verlangen.

D66 stimuleert de betrokkenheid van jongeren bij de lokale politiek door het instellen 
van een jongerenraad en door politieke stages bij de gemeenteraad mogelijk te 
maken. D66 wil dat jongeren zo vroeg mogelijk kennis maken met de democratische 
rechtsstaat, en ervaren dat meningsvorming, debat en respect horen bij de democratie.

Goede integratie
D66 Houten ziet bij de integratie van statushouders een belangrijke rol weggelegd voor 
de gemeente. De primaire verantwoordelijkheid van de inburgering ligt bij statushouders 
zelf, maar de gemeente dient de ondersteuning en advisering van deze kwetsbare 
doelgroep vorm te geven.
Onderwijs speelt een belangrijke rol in de integratie van statushouders. D66 vindt 
het van groot belang dat nieuwkomers vanaf dag één aan taalklassen deel kunnen 
nemen. Momenteel worden de taallessen voor kinderen nog grotendeels bij het 
reguliere onderwijs neergelegd, wat leidt tot achterstanden. Wat ons betreft zal er 
meer buitenschoolse taalbegeleiding voor deze kinderen komen. Wij zien hier een 
belangrijke rol voor het Taalhuis.

Studeren ontsluit voor statushouders meer beroepsmogelijkheden. Om die reden 
verwachten wij een regierol van de gemeente bij het opzetten van leerwerktrajecten. 
Wij willen bereiken dat statushouders hun uitkering kunnen behouden tijdens hun 
studie.

Goed Onderwijs, D66 krijgt het voor elkaar door:
- het combineren van onderwijs, kinderopvang en zorg op één plek
- meer (bij)scholing over zorgbehoeften van leerlingen
- voorlichting over seksuele diversiteit
- aandacht voor natuur- en milieueducatie
- stimuleren van techniekonderwijs
- instellen van een jongerenraad
- meer taallessen voor kinderen van statushouders
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2. Goede Zorg
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarbij vertrouwen 
we op de eigen kracht van mensen, dus we investeren in preventie en versterken de 
eigen regie en het netwerk van mensen. Elke inwoner van Houten die is aangewezen 
op zorg verdient de best mogelijke ondersteuning en hulp. Goede zorg sluit aan 
op de persoonlijke behoeften, is toegankelijk en doelmatig. D66 is optimistisch, 
maar vindt ook dat er ruimte is voor verbetering in Houten. De zorg kan dichterbij 
inwoners worden georganiseerd en beter aansluiten op wat zorgbehoevenden en 
hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen doen.

Betere toegang tot de zorg
D66 wil dat er meer maatwerk in de zorg wordt geleverd. We kijken waar mensen behoefte 
aan hebben, en passen de regels en het budget daarop aan (omgekeerde toets). Er 
is meer aandacht nodig voor het tijdig signaleren van mensen die specialistische zorg 
nodig hebben. Wij verwachten dat de gemeente het overleg tussen zorgaanbieders, 
het sociaal team en vrijwilligers- en welzijnsorganisaties stimuleert, zodat mensen zo 
snel en goed mogelijk geholpen worden.
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Het is niet altijd duidelijk waar inwoners terecht kunnen voor zorg of ondersteuning. De 
gemeente moet voor duidelijke aanspreekpunten zorgen waar mensen geholpen en 
begeleid kunnen worden. Wij vinden de rol van wijkteams van groot belang: zij zorgen 
voor laagdrempelige hulp en leveren zorg op maat. Er moet voldoende specialistische 
kennis bij de gemeente aanwezig zijn om deze wijkteams te ondersteunen.

Gezond opgroeien
De laatste jaren is er een toename van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. Wij 
willen intensiever contact tussen de eerstelijnszorg, jeugdhulp, ouders en onderwijs. 
Hierdoor komt er meer zicht op problemen en kan hier effectief op worden gereageerd. 
Ook de afstemming van prioriteiten en activiteiten tussen de GGD regio Utrecht en het 
Centrum Jeugd & Gezin Houten moet worden verbeterd. Wij willen extra aandacht voor 
het betrekken van de directe familie van de kinderen om tot een goede, deskundige 
oplossing van de zorgvraag te komen.

Wij streven naar een grote transformatie in de jeugdhulp. D66 Houten maakt zich 
sterk voor gepaste lokale zorg voor kinderen, zodat zij uit de gesloten zorginrichtingen 
komen en terug naar de wijken kunnen (uit de bossen, in de buurten). Hierbij is het 
van belang om aandacht te hebben voor participatie en acceptatie als het gaat om 
de hulp voor deze kinderen. Persoonlijke aandacht en inzet voor hun begeleiding is 
van belang. Dit vraagt veel van de aanbieders van deze hulp, die nog een grote slag 
te maken hebben voordat zij deze zorg op maat kunnen bieden. Bij de inkoop van 
zorgaanbieders kiezen wij voor samenwerking met aanbieders die aantonen deze 
transformatie ook echt vorm te geven.

Kinderen zijn een kwetsbare groep. Zij moeten snel terecht kunnen bij de juiste 
zorgverleners. Wij willen dat de gemeente opvangplekken garandeert, zodat er geen 
wachtlijsten ontstaan. Om die reden willen wij een ruime inkoop van behandelingen, 
zodat jongeren snel terecht kunnen bij lokale zorgverleners.

Gezond oud worden
D66 vindt het belangrijk dat mensen ook in hun laatste levensfase gezond en gelukkig 
in Houten kunnen wonen. Wij willen bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen, ook als daar extra ondersteuning voor nodig is. De financiële ruimte die 
er is op dit gebied willen wij hiervoor inzetten. Meer thuis- en verpleegkundige hulp 
zien wij als een goede verbetering van ondersteuning en hulpverlening aan huis.

Ouderen kunnen langer zelfstandig wonen wanneer er meer geschikte woningen 
voor hen komen. Wij willen levensloopbestendige woningen en generatiewoningen 
realiseren, waar jongeren en ouderen bij elkaar wonen en voor elkaar kunnen zorgen. 
Dit helpt ook tegen de groeiende eenzaamheid onder ouderen.
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Het voorkomen van eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor D66 Houten. 
In dit kader pleiten wij onder andere voor een versterking van de Stichting Vervoer 
Houten, seniorenactiviteiten en de positie van vrijwilligers- en mantelzorgers.

Innovatie in de zorg is belangrijk. Daarom stimuleert D66 het gebruik van e-health 
als middel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het zorgt ervoor dat 
mensen beter contact met hun zorgverleners kunnen houden en maatwerk geleverd 
kunnen krijgen. Bij gevallen van dementie kunnen innovatieve middelen bijdragen aan 
de verlichting van het werk van zowel professionals als vrijwilligers. Daarom willen wij 
dat de gemeente kansrijke innovaties versnelt, bijvoorbeeld door hierop aan te dringen 
bij woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en initiatiefnemers voor nieuwe 
woningen. De gemeente kan hier ook zelf aan bijdragen in haar rol als zorginkoper.

Meer aandacht voor preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we meer aandacht voor preventie, 
ook al betekent dit een verschuiving in budgetten. De afgelopen periode is er al 
werk gemaakt van de introductie van het Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 
programma in Houten. Er kan meer worden gedaan op dit gebied, bijvoorbeeld door 
scholen te stimuleren om extra aandacht te besteden aan beweging en gezonde en 
duurzame voeding. Ook willen wij stimuleren dat ieder kind op iedere basisschool 
voedselonderwijs krijgt. Het gebruik van bijvoorbeeld schooltuinen heeft een positief 
effect op de consumptie van groente en fruit bij kinderen als het gecombineerd wordt 
met voedingsonderwijs.

Door de leefomgeving goed in te richten kan de gezondheid worden bevorderd. Een 
aantrekkelijke omgeving met natuur en water in de buurt, ontmoetingsplekken in de 
buurt en fiets- en wandelmogelijkheden stimuleert sociale contacten en maakt bewegen 
gemakkelijk en veilig. Dat draagt bij aan de preventie van overgewicht en daaraan 
gerelateerde ziekten zoals depressie, diabetes en hart- en vaatziekten. Onderzoeken 
naar integrale wijkaanpak in achterstandswijken laten zien dat maatregelen die zich 
richten op de leefbaarheid van de wijk ook gunstig kunnen zijn voor de gezondheid.

Er ligt een belangrijke rol voor de gemeente om de samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties op het gebied van preventie te stimuleren en te ondersteunen. Door een 
integrale aanpak en samenwerking met partners (zoals de GGD, zorgverzekeraars en 
zorgverleners) te bevorderen, kan gezond gedrag worden gestimuleerd. Tevens kan 
hierdoor overgewicht, ongezonde voeding en eenzaamheid beter worden aangepakt.
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Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is van groot belang voor de sociale kracht 
van Houten op het gebied van onder andere zorg en welzijn. Wij willen dit de komende 
jaren versterken, door inwoners te stimuleren om een bijdrage te leveren als vrijwilliger. 
Hiervoor is goede coördinatie en begeleiding van belang. Bovendien willen wij dat 
vrijwilligersorganisaties meer betrokken worden bij de formele zorg, zodat passende 
zorg en hulp geboden kan worden.

D66 Houten wil de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel 
verbeteren. Mantelzorgers kunnen gemakkelijk overbelast raken door hun emotionele 
band of plichtsbesef. Om die reden willen wij meerdere investeringen doen om het werk 
van vrijwilligers en mantelzorgers te verlichten. Wij denken daarbij aan de inzet van 
vertrouwenspersonen en respijtzorg (korte vervanging van zorg zodat mantelzorgers 
tot rust kunnen komen). Ook hechten wij belang aan de professionalisering van 
vrijwilligers, bijvoorbeeld om mensen met dementie beter te kunnen ondersteunen. De 
gemeente moet dit waar nodig ondersteunen.

Inwoners die niet terug kunnen vallen op hun omgeving, zijn kwetsbaarder in geval van 
ziekte of zwakte. Om die reden willen wij dat er aandacht komt voor netwerkversterking 
van mensen. Als de hulp voor mensen om hen heen georganiseerd wordt, neemt de 
kwaliteit van leven toe en zijn ze minder afhankelijk van professionele zorg.

Goede cliëntondersteuning
D66 vindt het belangrijk dat inwoners de beschikking hebben over onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Zo krijgen ze hulp bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. 
D66 wil de zichtbaarheid, herkenbaarheid en vindbaarheid hiervan vergroten, vooral als 
het gaat om cliënten die zelf niet de weg naar een voorkeursaanbieder kunnen vinden. 
Ook willen we de Houtense cliëntondersteuning professionaliseren, in afstemming 
met de Beroepsvereniging voor cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 
(BCMB).

Inclusieve samenleving
In 2016 werd het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking van kracht 
in Nederland. Het belangrijkste punt hierin is inclusief beleid, dat iedereen insluit en 
niemand buitensluit. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillende 
beperkingen die mensen ervaren, op bijvoorbeeld fysiek, verstandelijk of psychisch 
gebied. Dit vraagt van een overheid dat die zich inleeft in mensen en de problemen 
die zij ervaren. Om die reden moet de gemeente in de komende raadsperiode de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren.
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Wat D66 Houten betreft gaat er een lokale inclusieagenda opgesteld worden om dit 
voor elkaar te krijgen. Zo zijn er nog te weinig toegankelijke stembureaus. Bovenal gaat 
het erom dat bij elke aanpassing in de openbare ruimte rekening wordt gehouden met 
de gevolgen die dat heeft voor de inwoners.D66 wil dat de gemeente samenwerkt met 
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs om hen te kunnen 
ondersteunen, stimuleren en faciliteren bij het vergroten van de toegankelijkheid. Zo 
wordt de inclusieve samenleving van ons allemaal.

Rookvrije generatie
D66 wil dat de gemeente zich aansluit bij het initiatief rookvrije generatie: dat is 
immers onze ambitie. Wij willen scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
sportverenigingen stimuleren om rookvrij te worden. Wij streven naar betere voorlichting 
voor jonge ouders over de gevolgen van roken en hoe ze hun kinderen van het roken 
af kunnen houden.

Goede Zorg, D66 krijgt het voor elkaar door:
- niet de regels, maar de mens centraal te stellen
- te zorgen voor duidelijke aanspreekpunten in de zorg
- voorkomen van wachtlijsten in de jeugdzorg door ruim in te kopen
- investeren in thuis- en verpleegkundige hulp
- meer passende woningen voor ouderen
- bestrijden eenzaamheid onder ouderen
- stimuleren van gezond eet- en leefgedrag
- meer geld voor ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
- verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
- inzetten op een rookvrije generatie
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3. Breed Cultuur- en Sportaanbod
Sport en cultuur zijn belangrijk voor de Houtense samenleving. Het is gezond om de 
deur uit te gaan en actief bezig te zijn. Tevens brengt het de bewoners van Houten 
samen en bevordert dit het welzijn. Cultuur en sport zijn van mensen zelf, en wij zien 
het dan ook vooral als onze rol om verenigingen, organisaties en initiatiefnemers 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Op die manier komen de Houtense cultuur en 
sport tot bloei, en dat maakt Houten mooier.

Cultuur voor iedereen
Houtenaren van alle leeftijdsgroepen en achtergronden kunnen met kunst en cultuur 
hun talenten ontdekken en tot uitdrukking brengen. Daarom is het belangrijk dat er 
voldoende aanbod is in omvang en variëteit. D66 wil dat de gemeente alle vormen 
van actieve beoefening van kunst en cultuur zo veel mogelijk bevordert. Hierbij 
vragen wij extra aandacht voor de jeugd. De gemeente kan een belangrijke rol op dit 
gebied spelen, bijvoorbeeld door het stimuleren van theaterbezoek, schoolconcerten, 
workshops en andere culturele activiteiten.

D66 is trots op het aanbod en de activiteiten van Theater Aan de Slinger. Het biedt een 
mooie mix van amateur- en professionele voorstellingen. Wij willen dat de omgeving rond 
de Slinger aantrekkelijker ingericht wordt. Samen met omwonenden en betrokkenen 
willen we komen tot deze invulling.
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Het cultuurfonds is een goed middel om vernieuwing en creativiteit op het gebied van 
kunst en cultuur te stimuleren. Wij willen dat dit fonds beschikbaar is voor projecten 
die een maatschappelijke meerwaarde leveren. Met geld uit het cultuurfonds worden 
nieuwe initiatieven geholpen een goede start te maken. Hierbij hechten wij belang aan 
cultureel ondernemerschap. Activiteiten moeten zichzelf uiteindelijk zelf kunnen gaan 
bekostigen, zodat gemeentelijke middelen weer gebruikt kunnen worden voor nieuwe 
projecten.

Vernieuwende rol bibliotheek
D66 Houten ziet graag dat de bibliotheek haar blikveld verruimt. De bibliotheek heeft 
alles in zich om een centrum te zijn voor cultuur, onderwijs, welzijn en ondersteuning. 
Onze ambitie is om in samenwerking met de bibliotheek te komen tot een betere 
invulling van deze rol. Ondersteuning is een belangrijk aspect hiervan: statushouders 
en laaggeletterden moeten bij de bibliotheek terecht kunnen om hun taal- en digitale 
vaardigheden te verbeteren. Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel om mee te 
kunnen doen in onze samenleving. Wat dat betreft staan wij een taboedoorbrekend 
beleid voor, om daarmee te zorgen dat laaggeletterden beter in beeld komen.

Mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie of digitale klussen zijn momenteel 
afhankelijk van vrijwilligers. Wie geen eigen netwerk heeft, staat vaak alleen. Wij willen 
dit veranderen door hiervoor ondersteuning bij de bibliotheek in te richten. Dit is voor 
veel mensen een laagdrempelige en toegankelijke plek, waar ze op een breed terrein 
terecht kunnen voor hulp.

Als de bibliotheek aansprekende plannen in deze lijn presenteert, dan wil D66 daar ook 
financiële middelen voor beschikbaar stellen.

Meer bekendheid geven aan activiteiten voor ouderen
Aandacht voor activiteiten voor senioren is in het kader van de vergrijzing van groot 
belang. Wij maken ons zorgen om de eenzaamheid onder ouderen. Om die reden 
willen we de activiteiten van diverse cultuur- en welzijnsorganisaties beter bekend 
en toegankelijk voor ouderen maken, zodat een grotere groep mensen hieraan kan 
deelnemen.

Sterke rol lokale media
Onafhankelijke journalistiek vormt de hoeksteen van de democratie, en hierin kan 
Omroep Houten niet ontbreken. Omroep Houten levert een waardevolle, brede bijdrage 
aan het Houtense medialandschap. De omroep biedt een platform aan de inwoners 
van Houten, en informeert ons over cultuur, sport, politiek en de Houtense actualiteit. 
Daarom verdient Omroep Houten steun met het hiervoor landelijke vastgestelde bedrag 
per wooneenheid. D66 wil dat Omroep Houten verleid wordt tot het inzetten op een 
educatief media-aanbod binnen het onderwijs.
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Sport voor iedereen
D66 Houten zet zich ervoor in dat in Houten alle kinderen lid kunnen zijn van een 
sportclub. Daarom zijn er al stimuleringsmogelijkheden voor gezinnen waarvoor de 
kosten een bezwaar vormen, zoals de U-Pas. D66 wil dat hieraan meer bekendheid 
wordt gegeven, bijvoorbeeld door hierop te wijzen wanneer inwoners voor andere 
zaken aankloppen bij de gemeente. Tevens willen we deze U-Pas beschikbaar maken 
voor alle statushouders, aangezien sport het netwerk van statushouders kan versterken 
en de integratie kan verbeteren.

Een belangrijk aandachtspunt op dit gebied zijn kinderen die meer begeleiding nodig 
hebben bij het sporten. Voor leerlingen met een psychische of lichamelijke beperking is 
het moeilijker om een plekje te vinden in Houten. Wat ons betreft speelt de gemeente 
een actieve, stimulerende rol om ervoor te zorgen dat het aanbod van sportactiviteiten 
voor deze doelgroep vergroot wordt.

D66 vindt dat moet worden nagedacht over tegenprestaties door de verenigingen, zoals 
het zorgen voor een rookvrij sportcomplex, een gezonde sportkantine, openstelling 
van clubhuizen voor sociaal-culturele activiteiten en het gebruik van sportvelden door 
scholen.

Meer gymleerkrachten
Het sportbeleid van de gemeente is voornamelijk gericht op de sportverenigingen. D66 
Houten wil meer aandacht voor het sportonderwijs in Houten. Op dit moment zijn er 
slechts twee vakleerkrachten voor gym op basisscholen in Houten. Wij willen ervoor 
zorgen dat er meer vakleerkrachten voor lichamelijk onderwijs komen. Dit is belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen, en kan op die manier ook een impuls voor de 
sportclubs betekenen. Hierbij willen we onder andere kijken naar mogelijkheden voor 
cofinanciering door de gemeente.

Breed Cultuur- en Sportaanbod, D66 krijgt het voor 
elkaar door:
- het stimuleren van nieuwe culturele initiatieven
- grotere rol voor bibliotheek bij ontwikkeling van taal- en digitale vaardigheden
- ervoor te zorgen dat alle kinderen lid kunnen zijn van een sportclub
- meer aandacht van kinderen met een beperking die willen sporten
- een gezonde inrichting van sportcomplexen
- meer gymdocenten op het basisonderwijs
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4. Goed Werk en Ondernemersklimaat
D66 wil de economie verduurzamen en komen tot een eerlijke en open arbeidsmarkt 
met kansen voor iedereen. Hierbij gaan we uit van een actieve rol van de overheid, 
die ondernemers zo min mogelijk belemmert en zo veel mogelijk ondersteunt. 
Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en staan voor een lokale aanpak om 
mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Als mensen om wat voor reden dan 
ook niet deel uit kunnen maken van het arbeidsproces is de overheid er wat ons 
betreft altijd om een vangnet te bieden.

Minder winkelleegstand
Er is en wordt stevig geïnvesteerd in winkelcentrum Het Rond. Dat juichen wij toe, 
maar wij constateren ook dat dit niet genoeg is. Er is immers nog steeds sprake van 
veel winkelleegstand in Houten. Dit vraagt om een stevige aanpak: wij zijn voor het 
instellen van een citymanager die ondernemers actief benadert om zich in Houten te 
vestigen. Door veranderend koopgedrag (online, meer behoefte aan beleving) is er 
structureel teveel winkelruimte in Houten. Daarom pleiten wij voor een inkrimping van 
winkelruimte, en beperking van nieuwe retail tot de bestaande winkelcentra (Het Rond, 
Castellum en het Oude Dorp).
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Om in te spelen op de behoefte aan beleving willen we ondernemers, sport- en 
cultuurverenigingen stimuleren om evenementen en andere gezamenlijke acties om 
klanten te trekken te organiseren, zoals het stadsstrand, de schaatsbaan en andere 
aantrekkelijke evenementen in de winkelcentra. Daarnaast vindt D66 dat winkeliers 
maximaal de ruimte moeten krijgen om in te spelen op de behoefte van hun klanten. 
Zo moeten ondernemers hun eigen openingstijden kunnen bepalen en niet gehinderd 
worden door vergunningen of leges als zij de ruimte voor hun winkel willen gebruiken. 
Houtense horecaondernemers die hun openingstijden willen verruimen moeten hiervoor 
de ruimte krijgen. Zij blijven zelf verantwoordelijk voor het beperken van overlast voor 
omwonenden.

Om ondernemerschap in Houten zoveel mogelijk de ruimte te geven, willen we regels 
en vergunningen actualiseren en minimaliseren. Procedures moeten wat ons betreft zo 
goedkoop, snel en simpel mogelijk te doorlopen zijn. Het college moet de komende 
periode actief het gesprek aangaan met individuele ondernemers, om erachter te 
komen met welke knelpunten zij te maken hebben en hoe deze op te lossen zijn.

Houten op de kaart
Houten is een prachtige gemeente die het verdient om in de spotlights te staan. De eerder 
genoemde citymanager krijgt wat ons betreft een belangrijke rol bij het vormgeven van 
de citymarketing. De Hollandse Waterlinie is een prachtig stuk erfgoed, dat regionale 
aantrekkingskracht heeft. Het buitengebied is ideaal voor fietsen en wandelen, en 
de Houtense voorzieningen zijn prima geschikt voor kleinschalig toerisme. Wat D66 
betreft moet dit alles de komende periode verder geëtaleerd worden, om hiermee 
zowel consumenten als bedrijven te verleiden om naar Houten te komen.

Het Plein autovrij
Het Plein is een mooie, aantrekkelijke en gezellige plek in Houten, waar het goed 
vertoeven is op terrassen en in de restaurants en cafés. Het gebruik van het Plein als 
recreatieve horecafunctie willen we stimuleren. Daarom willen wij onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om het Plein gedeeltelijk autovrij te maken. Daarmee willen we het 
verblijf en de beleving nog aantrekkelijker maken. Bovendien wordt het Plein hierdoor 
stiller en schoner.

De Meerplan: broedplaats voor duurzaamheid
Voor De Meerpaal willen we ons concentreren op bedrijvigheid die gericht is op de 
energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. We willen het met deze 
concentratie voor elkaar krijgen dat Houten een broedplaats wordt van innovatie op 
het gebied van duurzaamheid in een samenwerking van ondernemers, onderwijs en 
overheid. De verduurzaming van bedrijven moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld bij 
de aanschaf van zonnepanelen, het isoleren van gebouwen, het toepassen van groene 
daken/wanden en het CO2-neutraal ondernemen.
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Sterke rol voor zzp'ers
D66 Houten wil beleid dat zzp'ers zoveel mogelijk stimuleert. Hierbij gaan wij uit van 
het principe ‘local2local’: produceer, consumeer en onderneem zo dicht mogelijk bij 
huis. Hiermee dringen we de uitstoot van vervuilende stoffen door woon-werkverkeer 
terug. Bij gemeentelijke aanbestedingen krijgen Houtense zzp’ers (bij gelijke kwaliteit) 
de voorkeur.

Levendig buitengebied
Lokale ondernemers, landbouwbedrijven en recreatie in het buitengebied zijn belangrijk 
voor de Houtense economie. Daarnaast is het buitengebied een belangrijk onderdeel 
van de groene long van de regio. Om die reden pleiten wij voor een evenwicht als het 
gaat om leefbaarheid, landbouw, duurzaamheid, natuur en recreatie in het buitengebied. 
Wij zien op het Eiland van Schalkwijk kansen voor zonne-energie, en zien dit dan ook 
als een ideale broedplaats voor energieinnovatie.

D66 wil de mogelijkheden voor ondernemers in het buitengebied uitbreiden, 
bijvoorbeeld op het gebied van het vestigings- en horecabeleid, maar ook door de 
glasvezelverbindingen in het buitengebied uit te breiden. Een levendig buitengebied is 
belangrijk voor het behoud van de basisvoorzieningen in de kleine kernen.

De afgelopen jaren is de veiligheid van inwoners bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
in de land- en tuinbouw veel aan de orde geweest. De huidige bestemmingsplannen 
voor het buitengebied stellen dat er binnen vijftig meter vanuit de buitengevel van 
een woning niet mag worden gespoten met bestrijdingsmiddelen, indien er geen 
maatregelen zijn genomen tegen het verwaaien van deze middelen. De huidige 
wetgeving maakt uitzondering voor reeds bestaande situaties. D66 wil dat deze regels 
ook voor oude situaties gelden en dat er individuele plannen komen om ongewenste 
situaties op te lossen.

Meer evenementen in Houten
D66 vindt dat er in Houten meer te doen moet zijn voor jongeren. Daarom stimuleren wij 
dat er meer evenementen georganiseerd worden in Houten. Zo nodig kan de gemeente 
hieraan een bijdrage leveren. Om overlast te voorkomen, moeten evenementen zoveel 
mogelijk op de daarvoor bestemde evenemententerreinen plaatsvinden. Aandacht 
voor duurzaamheid en milieu moet bij ieder evenement op de voorgrond staan.

Daarnaast staat de gemeente wat ons betreft open voor initiatieven voor nieuwe 
horecagelegenheden voor jongeren van verschillende leeftijdsgroepen. De gemeente 
moet met initiatiefnemers in gesprek gaan om mogelijkheden en knelpunten te 
bespreken. Zo houden we Houten leuk en aantrekkelijk voor jongeren en wordt de 
sociale omgang tussen Houtense jongeren gestimuleerd. Vanzelfsprekend is het 
voorkomen van mogelijke overlast voor andere groepen in Houten hierbij een prioriteit.
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Betere begeleiding naar werk
Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Niet iedereen kan echter in zijn eigen 
onderhoud voorzien. Voor hen biedt de gemeente een financieel vangnet via de 
Participatiewet. De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL) is verantwoordelijk voor re-integratie. Het resultaat van de WIL blijft 
echter structureel achter bij onze verwachtingen en ambities. Daarom willen we het re-
integratie en sociaal beleid weer lokaal organiseren. D66 is van mening dat de gemeente 
Houten de kracht en talenten van mensen beter kan benutten en hen meer perspectief 
kan bieden op een (financieel) zelfstandig bestaan. Dit draagt ook bij aan de gewenste 
'ontschotting' binnen het sociaal domein (jeugdhulp, Wmo, Participatiewet) en een 
betere zorg- en dienstverlening aan bewoners en bedrijven. Zo willen we kwetsbare 
groepe, zoals mensen met een beperking, laaggeletterden en statushouders, sneller, 
beter en op maat op weg helpen.

Dit gaan wij doen door het makkelijker te maken voor mensen om in contact te komen 
met bedrijven, bijvoorbeeld door bij gemeentelijke aanbestedingen rekening te houden 
met meer banen of stageplaatsen voor starters. Tevens willen wij de aansluiting tussen 
(beroeps)opleidingen en het bedrijfsleven verbeteren. Voor mensen die op zoek zijn 
naar werk willen we goede begeleiding garanderen, ook als het gaat om bijscholing. 
Ten slotte willen wij dat werkgevers actief benaderd worden, en bijvoorbeeld op 
een Houtense ondernemersconferentie in contact worden gebracht met mogelijke 
werknemers.

Leven lang leren
Mensen zijn nooit uitgeleerd, en daarom pleit D66 voor levenslang leerrecht. Alleen 
door een leven lang te leren, behouden Houtenaren hun kansen op de arbeidsmarkt. 
Onderwijs is een belangrijke weg uit werkloosheid en daarmee een belangrijke factor 
voor re-integratie. D66 pleit voor uitbreiding van de re-integratiebudgetten, zodat 
mensen een goede plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen en behouden. Een 
voorwaarde hiervoor is wat ons betreft dat bijscholing leidt tot meer zicht op een baan: 
van wens- naar kansberoepen. Hierbij ligt de nadruk wat ons betreft op ict-beroepen 
en technische beroepen, aangezien hier veel vraag naar is.

Steun voor kwetsbaren
Voor D66 Houten is de enige echte oplossing voor armoede het vinden van nieuw 
werk of inkomen. Armoede is echter geen keuze, en daarom zijn wij blij met het actieve 
beleid dat de gemeente voert om ervoor te zorgen dat mensen met lage inkomens 
op een fatsoenlijke manier mee kunnen doen in de Houtense samenleving. Wij willen 
dit versterken door cultuur en sport beter toegankelijk te maken voor mensen met 
een lager inkomen. Tevens willen we het groeiende probleem van laaggeletterdheid 
aanpakken. Daarom steunt D66 organisaties als SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen 
& Schrijven, die zich inzetten om deze mensen verder te helpen.
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Het bieden van gelijke kansen is een belangrijk uitgangspunt van D66. Om die reden 
pleiten wij voor een ruimhartige toepassing van Wmo-regelingen. In plaats van deze 
slechts op de bijstandsgerechtigden te richten, maken wij deze regelingen beschikbaar 
voor inkomens tot 120% van het bijstandsinkomen.

De voedselbank maakt integraal onderdeel uit van ons armoedebeleid. De voedselbank 
is – helaas – nodig in onze samenleving. De voedselbank heeft haar meerwaarde 
aangetoond de afgelopen jaren, en is zelf in staat geweest om kwetsbare mensen te 
ondersteunen. Waar nodig wordt de voedselbank door de gemeente ondersteund.

Goed Werk & Ondernemersklimaat, D66 krijgt het 
voor elkaar door:
- het aanstellen van een citymanager
- stimuleren en ondersteunen van evenementen.
- verruiming van openingstijden voor de horeca
- afschaffen van overbodige regels en vergunningen voor ondernemers
- autoverkeer op het Oude Dorp terugdringen
- uitbreiden glasvezelverbindingen in buitengebied
- vestigings- en horecamogelijkheden in buitengebied uitbreiden
- in gesprek te gaan over nieuwe horecamogelijkheden voor jongeren
- beleid WIL terughalen naar gemeente Houten (sociaal beleid / re-integratie)
- uitbreiden re-integratiebudgetten
- gelijke kansen en mogelijkheden voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen
- armoederegelingen breder beschikbaar maken

21



5. Goed Klimaat
Wij vinden het belangrijk om een leefbare en schone wereld voor de volgende 
generaties na te laten. Daarom zet D66 in op het bijdragen aan de realisatie van 
de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Onze focus ligt daarbij op duurzame 
energie, een schoon klimaat en de omwenteling van wegwerpen naar hergebruiken. 
D66 heeft een radicale ambitie: wij willen dat Houten in 2040 energieneutraal is. 
Wij zien veel kansen op dit gebied. Kansen voor inwoners om hun eigen energie 
op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen. Kansen voor 
een schoon Houten waar het gezond en prettig wonen is. Kansen voor innovatieve 
bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door duurzaam te werken. Die 
kansen willen wij benutten.

Houten in 2040 energieneutraal
Onze doelstelling is dat Houten in 2040 volledig energieneutraal is. Op dit moment 
zijn er al meer dan driehonderd initiatieven in Houten rondom duurzaamheid, en 
we blijven nieuwe initiatieven stimuleren. Er komt wat ons betreft een actievere 
voorlichting voor zowel inwoners als bedrijven, zodat de voordelen en de noodzaak 
van de transitie op individueel niveau verduidelijkt worden. De gemeente ondersteunt 
wat ons betreft initiatiefnemers en duurzame organisaties (zoals Opgewekt Houten) bij 
de verduurzaming van bedrijven en woningen. Hier worden wat D66 betreft financiële 
middelen beschikbaar voor gesteld.
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D66 wil dat er een kenniscentrum komt met deelname van de gemeente, ondernemers, 
onderwijsinstellingen en lokale energie-initiatieven (Energietafel), als onderdeel van de 
ondernemersconcentratie op het werklandschap De Meerpaal. De energietafel moet in 
2018 met plannen en voorstellen komen voor de energietransitie in Houten.
Tevens willen wij dat Houten zich aansluit bij een regionaal energiefonds. Het doel 
hiervan is om initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid meer mogelijkheden te 
geven. Van belang is hierbij voor ons dat dit ten goede komt aan Houtense ondernemers 
en inwoners.

Maximaal inzetten op duurzame energie: zon en wind!
D66 streeft naar het bereiken van de doelstelling om in 2022 16% van de in Houten 
verbruikte elektriciteit duurzaam op te wekken in Houten. Daarvoor zijn al stappen 
gezet, maar ook nog grote stappen nodig.

Wij streven naar de aanleg van (minimaal) 200 hectare aan zonnevelden tijdens de 
komende collegeperiode, door de aanleg hiervan te stimuleren en te ondersteunen. 
Initiatiefnemers moeten zich uitgenodigd voelen om in Houten hun zonneveld aan 
te leggen. Duidelijke communicatie over de Houtense ambitie op dit gebied is van 
belang. D66 Houten vindt het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden hierbij 
zo vroeg mogelijk en intensief worden betrokken. Zo willen wij zorgen en bezwaren 
bespreekbaar maken en waar mogelijk wegnemen.

Qua zonnepanelen willen wij het goede voorbeeld geven: wat ons betreft wordt waar 
praktisch en technisch mogelijk het gemeentelijke vastgoed binnen afzienbare tijd van 
zonnepanelen voorzien.

D66 was, is en blijft van mening dat een tweede windmolenpark cruciaal is om onze 
energiedoelstellingen te halen. Wij stimuleren dat dit gebeurt met behulp van een 
lokale energiecoöperatie, zodat omwonenden profiteren van hun eigen windmolens. 
Tevens verwachten wij dat de omwonenden actief betrokken worden bij een goed 
participatieproces, waar een bewonerseffectrapportage deel van uit maakt. Daarmee 
laten we zien dat we de juiste lessen hebben getrokken uit de evaluatie van windpark 
Houten.

Veel Houtenaren ergeren zich er regelmatig aan dat windpark Houten stil staat terwijl 
in Nieuwegein de molens volop duurzame energie opwekken. Wat D66 betreft kan 
het ook anders. Omwonenden en Eneco hebben een plan bedacht waarbij de molens 
’s nachts minder draaien en overdag meer. Zo wordt de nachtrust gerespecteerd en 
wordt er meer duurzame energie geproduceerd. Daarom wil D66 dat er in 2018 een 
draaiproef wordt uitgevoerd zodat – bij positief resultaat – de Houtense windmolens 
overdag volop kunnen draaien.
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Duurzame woningen
De grootste uitdaging in de komende periode is om de bestaande bouw te 
verduurzamen. D66 stelt voor om met een klimaatplan te komen waarin uitgestippeld 
wordt hoe Houten in 2040 volledig energieneutraal wordt. Een begin hiervan is dat we 
pleiten voor een energiescan, waarmee de kansen voor isolatie en energiebesparing 
zichtbaar worden. Op het gebied van energiebesparing gaat de gemeente wat ons 
betreft het goede voorbeeld geven, door te kijken naar besparingsmogelijkheden in de 
publieke ruimte, zoals straatverlichting.

D66 wil dat bij renovatie actief wordt ingezet op isolatie, afkoppeling van gas en het 
energieneutraal maken van woningen, door middel van voorlichting aan bedrijven en 
particulieren. Bij woningbouwcorporaties moet dit de standaard zijn.

Om te stimuleren dat mensen hun woning verduurzamen pleiten wij voor een verruiming 
van groene leges. Dit houdt in dat inwoners minder of geen leges aan de gemeente 
hoeven te betalen als zij hun huis verbouwen om deze duurzamer te maken. Hiervoor 
willen wij ook een verduurzaming van de ozb onderzoeken, bijvoorbeeld door hierbij 
mensen te belonen die ervoor kiezen hun huis te verduurzamen.

Wij willen de toekomst voor onze inwoners dichterbij brengen door bij de bouw van 
een nieuwe wijk alle moderne middelen in te zetten. In die proeftuin laten we zien dat 
klimaatneutraal en duurzaam wonen ook een mooi, kwalitatief hoogwaardig en vooral 
plezierige leefomgeving creëert.

Einde aan gas
Een van de fossiele grondstoffen waar we vanaf moeten is gas. Wat ons betreft 
worden alle nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd. Het regeerakkoord ‘Vertrouwen 
in de toekomst’ ambieert om 0,5% van de bestaande huizen los te koppelen van het 
gas. Voor Houten betekent het dat wij inzetten op 130 huizen los te koppelen van de 
gasleiding, en op duurzame manieren te verwarmen.

Er zijn veel innovatieve verwarmingsmogelijkheden, zoals warmteomslag, geothermie, 
het benutten van aardwarmte en het benutten van oppervlaktewater. De komende 
periode willen wij experimenteren op het gebied van warmtebronnen. Schaliegas is 
geen optie voor D66: wij zijn voor een schaliegasvrij Houten.

Klimaatadaptie stimuleren
Er is al aandacht gevraagd bij onze inwoners voor het nemen van maatregelen om 
overbelasting van het riool te voorkomen. Een van deze maatregelen is de regenpijp 
af te koppelen van het riool. Wij willen de inwoners hiervoor belonen met een korting 
op de rioolheffing.
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Tevens willen wij ontstening stimuleren door voorlichting en door hiermee in de 
openbare ruimte rekening te houden. Concreet willen wij dat dit zichtbaar wordt door 
meer groene tuinen en daken in Houten. Door regenwateropslag te stimuleren willen 
wij het watergebruik verminderen.

Gezonde lucht en stille wegen
D66 wil dat er geëxperimenteerd wordt met innovatief asfalt dat CO2 opneemt. In 
een gemeente midden tussen (snel)wegen vinden we het belangrijk bij te dragen aan 
de luchtkwaliteit. Natuurlijk stimuleren we elektrisch rijden, maar we erkennen dat 
een volledige overstap niet vandaag of morgen geregeld is. Wij willen in elk geval 
inzetten op de overgang van alle gemeentelijke voertuigen op elektrische energie. Voor 
een betere luchtkwaliteit zetten wij verder in op strengere eisen aan de uitstoot van 
methaangassen in de landbouw. Wij zetten ons in voor een toetsingskader om dit 
beter te kunnen handhaven.

Als het gaat om luchtvervuiling willen we werken aan bewustwording omtrent de 
overlast en milieuschade van houtrook. Luchtkwaliteit is een belangrijk thema. Het raakt 
de gezondheid van mensen. De gemeente zou wat ons betreft moeten bijdragen aan 
een goede kwaliteit van de lucht door te zorgen dat er minder luchtvervuilende stoffen 
worden uitgestoten. Wij willen daarom een jaar na de verkiezingen een Actieprogramma 
Luchtkwaliteit zien, waarin het college aantoont hoe het met dit thema aan de slag wil. 
Wat ons betreft staan voorlichting en samenwerking met het lokale bedrijfsleven en de 
regio hierbij centraal.

Een andere uitdaging in Houten is de geluidsoverlast van auto’s. De klachten die inwoners 
hierover hebben, nemen we serieus. Wij willen dat er de komende raadsperiode bij 
vervanging of aanleg van nieuwe wegen voor stil asfalt gekozen wordt.

Betere afvalscheiding
Houten is goed op weg met afvalscheiding en hergebruik van apparatuur, bijvoorbeeld 
door middel van het repaircafé. We willen echter een extra stap zetten voor betere 
afvalscheiding. Daarom gaan we het project '100-100-100' uitvoeren: 100 gezinnen, 
100 dagen, 100% afvalvrij. We willen de ervaringen hiervan gebruiken om te komen tot 
de afschaffing van de grijze kliko.

Het ingebrachte materiaal op het afvalscheidingsstation heeft waarde. Het is repareerbaar, 
dient als grondstof voor nieuwe producten of kan ingezet worden om energie op te 
wekken. D66 wil de haalbaarheid onderzoeken van verbeterd selectief scheiden van 
het ingebrachte materiaal en de inzet daarvan voor hergebruik. Wij stimuleren een 
proactieve aanpak van zwerfafval, en stimuleren in dit kader buurtopruimacties.
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Papierverspilling tegengaan
In navolging van de gemeente Amsterdam wil D66 Houten de Ja-Ja-sticker invoeren. 
De bedoeling is dat mensen die nog folders willen ontvangen een Ja–Ja-sticker op hun 
brievenbus moeten plakken. Geen sticker staat wat ons betreft voortaan gelijk aan een 
Nee-Ja-sticker: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis bladen. 
Hiermee kan papierverspilling enorm worden teruggebracht. De Nee-Nee-sticker blijft 
gelijk.

Goed Klimaat: D66 krijgt het voor elkaar door:
- actieve voorlichting van inwoners en bedrijven
- investeren in verduurzaming van woningen en bedrijven
- aanleg van minimaal 200 hectare aan zonnevelden voor 2022
- zonnepanelen op alle gebouwen van de gemeente (waar technisch mogelijk)
- aanleg tweede windmolenpark
- windmolens overdag meer en 's nachts minder laten draaien
- omwonenden mee laten verdienen aan wind- en zonneparken
- verruiming van groene leges en verduurzaming van de ozb
- 130 woningen om koppelen van gas naar duurzame warmtebronnen
- geen boring naar schaliegas in Houten toestaan
- te experimenteren met CO2 opnemend en stil asfalt
- folders alleen bezorgen bij bewoners met een Ja-Ja sticker
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6. Goed Wonen
Het hebben van een mooie, betaalbare woning is belangrijk voor de kwaliteit van 
leven. In Houten hebben we wat dat betreft een groeiend probleem: de wachtlijsten 
zijn dusdanig lang dat jongeren massaal de gemeente verlaten. Tegelijkertijd raakt 
de bouwruimte binnen de Rondweg op. Wat ons betreft mag dit niet ten koste gaan 
van het prachtige, groene karakter van Houten. Het op elkaar proppen van huizen 
zou de gemeente verpesten. D66 zoekt daarom de ruimte buiten de Rondweg: dat 
is dé manier om zowel voldoende woningen als een mooie openbare ruimte te 
hebben.

Creatief omgaan met ruimte
Om de wachtlijsten te verkorten wil D66 Houten breed kijken naar bouwmogelijkheden. 
Binnen de Rondweg zijn er nog locaties waar gebouwd kan worden, maar het bouwen 
mag niet ten koste gaan van het unieke karakter van Houten. Houtenaren geven aan 
de ruimte en het groen te waarderen en dit willen wij dan ook behouden. Om die 
reden moet naar onze mening maximaal ingezet worden op het (her)ontwikkelen van 
woningen in gebieden waar reeds stenen aanwezig zijn, zodat dit zo min mogelijk ten 
koste gaat van natuur. We schuwen niet om te variëren in bouwhoogte. Waar mogelijk 
is het goed om in de hoogte te bouwen, zonder dat omwonenden in bestaande huizen 
daar last van hebben. Hierbij denken we onder andere aan Het Rond, waar hoogbouw 
in verband met de reeds bestaande hoogbouw een goede mogelijkheid is.
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Een andere optie om het woningtekort drastisch terug te dringen is het bouwen buiten 
de Rondweg. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld woningen met groene gevels langs de 
Rondweg, waardoor het uitzicht minder wordt aangetast, maar er wel woningbouw 
kan worden gerealiseerd. Hierbij denken wij aan het gebied rond de Meerpaal en de 
Kruisboog, waar al bebouwing is. Het behoud van natuur is een belangrijke factor die 
wij meewegen bij beslissingen hierover.

Ook woningbouw in de kleine kernen (Schalkwijk, Tull en ’t Waal, ’t Goy) is in bepaalde 
mate mogelijk: dit is belangrijk om de voorzieningen in deze gebieden te behouden. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het behoud van het karakter van 
deze kernen.

Meer starterswoningen
De bouw van starterswoningen heeft prioriteit voor D66. Veel jongeren verlaten 
noodgedwongen de gemeente, terwijl zij belangrijk zijn voor de sfeer en door hun 
maatschappelijke betrokkenheid. De wachtlijst voor betaalbare woningen moet wat 
ons betreft de komende periode substantieel teruggedrongen worden, bijvoorbeeld 
door de bouw van een jongerenflat. Ook tiny houses zien wij als oplossing om het 
woningtekort aan te pakken.

Woningen voor ouderen
Om te zorgen dat mensen een woning kunnen krijgen die past bij hun levensfase, is 
doorstroming erg van belang. D66 juicht het dan ook toe dat mensen op latere leeftijd 
ervoor kiezen om te verhuizen naar kleinere, beter passende woningen. Wij denken 
graag mee over manieren waarop ouderen op een fijne manier oud kunnen worden, met 
de ondersteuning die ze daarbij mogelijk nodig hebben. Concreet denken wij hiervoor 
aan levensloopbestendige woningen, generatiewoningen en begeleid wonen. Wat ons 
betreft wordt er rond de belangrijke voorzieningen (winkelcentra) voornamelijk voor 
ouderen gebouwd, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Tevens 
vinden wij het van belang dat bij de bouw van woningen rekening wordt gehouden 
met deze doelgroep, bijvoorbeeld door de omgeving rollatorvriendelijk te maken. Wat 
het zelfstandig wonen van ouderen ook gemakkelijker kan maken is het gebruik van 
domotica: huiselijke elektronica die de zelfredzaamheid op onder andere het gebied 
van zorg verbeteren. De toepassing hiervan dient gestimuleerd te worden.

Lege scholen en kantoren benutten
D66 wil schoolterreinen die niet meer gebruikt worden de komende periode een 
woonfunctie geven, om hiermee bij te dragen aan het terugdringen van de wachtlijsten. 
Er moet echter wel rekening mee gehouden worden dat in de toekomst weer meer 
schoolruimte nodig is in Houten-Noord. Wij zetten om die reden in op een evenwicht, 
door enkele gebouwen te behouden als maatschappelijk vastgoed waarvan de 
wijkgemeenschap gebruik maakt.
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Houten heeft al langere tijd een overschot aan kantoorruimte, aangezien door 
automatisering en thuiswerken hier minder vraag naar is. Het transformeren van deze 
kantoren naar woningen is een goede manier om betaalbare woningen te realiseren. 
Dit juichen wij dan ook toe.

Afgelopen jaren zijn er kleine, tijdelijke woningen geplaatst om de woningnood het 
hoofd te bieden. D66 acht dit nodig, maar beschouwt dit als een doekje voor het 
bloeden. De komende periode moet er ambitieus worden gewerkt aan permanente 
woningbouw zodat tijdelijke woningbouw verleden tijd is.

Duurzaam bouwen
Wij zijn een groot voorstander van kringloopbouwen: het hergebruiken van materialen 
ten behoeve van nieuwe woningen. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld 
geven, door bij de aanleg van infrastructuur dit principe te volgen. Tevens moet dit 
gestimuleerd worden bij bouwbedrijven. Een prachtig voorbeeld van duurzaam bouwen 
is de Ecowijk Mandora, die door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap 
ontwikkeld is. Wat ons betreft is een dergelijk project voor herhaling vatbaar binnen 
Houten.

Groen in en rond de stad
Behoud van de prachtige natuur en het mooie landschap van Houten is belangrijk 
voor D66. Om die reden willen wij het natuurgebied niet onnodig doorkruisen met 
infrastructuur. Vooral op het Eiland van Schalkwijk zien wij kansen om de natuur te 
versterken. Weidevogelterrein moet in dit kader beschermd worden tegen commerciële 
activiteiten. Zwerfafval in het buitengebied moet voorkomen worden door meer 
afvalvoorzieningen te creëren.

D66 Houten hecht veel waarde aan groen in en rond de stad. Het goede leefmilieu 
binnen de gemeentegrenzen wordt door de inwoners gewaardeerd, en moet daarom 
gekoesterd worden. Parken en groenstroken worden bij nieuwbouw wat ons betreft 
ontzien. Ook wordt er zoveel mogelijk met groene gevels en daken gewerkt. Bij aanleg 
of onderhoud van wegen wordt onderzocht of er (gedeeltelijke) ontstening mogelijk 
is om de waterafvoer te verbeteren. Houten is een groene gemeente met een rijke 
fietscultuur. Om die reden is natuur van belang, en willen we dat er meer gedaan wordt 
aan het tegengaan van lucht-, water- en milieuvervuiling.

Er zijn plannen om recreatie mogelijk te maken in natuurgebieden. Wij juichen dit 
toe, aangezien dit een goede manier is om meer mensen in aanraking te brengen 
met de prachtige Houtense natuur. Hierbij is voor D66 Houten van belang dat de 
natuurgebieden zoveel mogelijk onaangetast blijven.
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie bevat meerdere forten. Dit gebied krijgt een meer 
recreatieve functie. Wij vragen aandacht voor de duurzame ontwikkeling van deze 
forten, door hierbij rekening te houden met de aanwezige plant- en diersoorten 
(zoals vleermuizen in de forten). Tevens hechten wij waarde aan behoud van de 
cultuurhistorische waarde.

Het doel van de nieuwe Omgevingswet is dat het makkelijker wordt om initiatieven te 
beoordelen en te verwezenlijken. De gemeente moet zich hier goed op voorbereiden, 
door per gebied een duidelijke visie vast te stellen. Hierin zal de gemeenteraad kaders 
stellen, maar wat ons betreft ook vooral controleren of hierbij genoeg participatie- en 
inspraakmogelijkheden geweest zijn.

Gezond en schoon water
Wij willen dat er samen met ondernemers aan de slag wordt gegaan met het 
terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen. Biologische middelen zijn hiervoor 
een goed alternatief. Wij verwachten van de gemeente dat zij met de agrarische sector 
en andere betrokkenen de vervuiling van het oppervlaktewater gaat terugdringen. 
Tevens willen we dat er acties opgezet worden om kroos en blauwalg tegen te gaan.

Betrek mensen bij groenonderhoud
Wij willen de inwoners van Houten meer betrekken bij het onderhoud, bijvoorbeeld door 
ze de mogelijkheid te geven om stukken groen te adopteren. Daarmee kunnen we de 
sociale cohesie versterken, de kwaliteit verbeteren en de kosten in toom houden. Ook 
willen wij inwoners de mogelijkheid geven het (groen)onderhoud van de overheid over 
te nemen, inclusief bijhorend budget, indien de wijk dit zelf efficiënter denkt te kunnen 
doen (right to challenge).

Goed Wonen, D66 krijgt het voor elkaar door:
- wachtlijsten terug te dringen door te bouwen buiten de Rondweg en hoogbouw 
te realiseren op geschikte locaties
- leefbaarheid kleine kernen versterken door beperkte woningbouw toe te staan
- bouw van een jongerenflat
- rond voorzieningen bouwen voor ouderen
- leegstaande scholen en kantoren ombouwen tot woningen
- inzetten op een groene woon-en leefomgeving
- inwoners meer betrekken bij groenonderhoud

30



7. Goede Infrastructuur
De rode fietspaden, het autoloze centrum, de ontwikkeling van het Fietsnet Houten 
en het prachtige buitengebied zijn de symbolen van Houten als fietsstad. Het unieke 
van de gemeente Houten is de goede kwaliteit van de gehele infrastructuur. Ook met 
de auto en het openbaar vervoer kunnen we ons snel en makkelijk verplaatsen. De 
mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen hoe je ergens naar toe gaat is een belangrijk 
onderdeel van onze individuele vrijheid. De consequenties die dit heeft voor het 
milieu en de geluidsbelasting wegen wij zwaar mee bij de keuzes die we maken. 
We willen mensen de mogelijkheid geven zich snel, schoon en veilig te verplaatsen, 
met zo min mogelijk overlast.

Investeren in fietsstad Houten
In 2008 werd Houten uitgeroepen tot dé fietsstad van Nederland. De komende jaren 
willen wij het fietsgebruik een nieuwe impuls geven zodat we opnieuw kans maken 
op deze eervolle titel. De Fietsersbond Houten geeft aan dat er veel knelpunten in de 
fietsinfrastructuur zitten. Wij willen daarom dat er gewerkt wordt aan een meerjarig 
investeringsplan voor de fietsinfrastructuur. In gesprek met betrokken organisaties 
(zoals de Fietsersbond) en inwoners kunnen de belangrijkste knelpunten in kaart 
worden gebracht. Dit moet leiden tot een plan en planning voor het oplossen van deze 
knelpunten. D66 Houten wil investeren in de fietsinfrastructuur om dit voor elkaar te 
krijgen.
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Het is niet realistisch om te denken dat alle knelpunten per direct op te lossen zijn, dus 
noemen wij een aantal specifieke maatregelen waar D66 extra aandacht voor vraagt. 
Allereerst moet het fietspad in ’t Goy doorgetrokken worden van de kom naar de 
Goyerbrug. Hier zetten wij ons al jaren voor in en er bestaat zicht op uitvoering. Ook 
zetten wij ons in voor de realisatie van een fietsbrug over de Lek naar Culemborg. Ten 
slotte moet de verbetering van de fietsveiligheid op de Odijkseweg prioriteit krijgen. Wij 
vinden het van belang dat er een oplossing komt voor de onveilige verkeerssituatie rond 
de Odijkseweg waar zowel de ondernemers van de Dikke Boom als de omwonenden 
zich in kunnen vinden. De door de betrokkenen geopperde mogelijkheid tot verplaatsing 
van de Dikke Boom moet serieus overwogen worden.

Het Houtense fietsnetwerk is over het algemeen van goede kwaliteit, maar er zijn 
nog wel verbeteringen mogelijk. Zo kunnen grotere delen van de hoofdfietsroutes uit 
rood asfalt bestaan. Verder is het noodzakelijk dat er meer fietsparkeerplekken komen. 
Hiervoor kan gekeken worden naar uitbreiding van de bestaande gelegenheden zoals 
de fietstransferia. Een deel van de oplossing hiervan kan ook handhaving zijn. Ook zijn 
fietsparkeerplekken bij de recreatieplassen gewenst.

De grootste gemeenten van Nederland hebben recentelijk de F10 gevormd: een 
samenwerkingsverband waarin gemeenten met het Rijk overleggen over nieuwe 
investeringen in fietsinfrastructuur. Wat ons betreft sluit de gemeente Houten zich 
hier zo snel mogelijk bij aan. Een deel van onze ambitie ligt immers regionaal: de 
ontwikkeling van snelfietsroutes is niet alleen van belang voor het verbeteren van de 
verbindingen in het buitengebied, maar ook voor de verbetering van de toegankelijkheid 
van Nieuwegein, Bunnik, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Utrecht en de Uithof.

Ook op het gebied van fietsgebruik zijn er nieuwe ontwikkelingen. De afgelopen jaren 
is het gebruik van de e-bike toegenomen. D66 pleit ervoor dat er stappen gezet 
worden om Houten e-bikeproof te maken. Hierbij vragen wij aandacht voor voldoende 
oplaadpunten en de veiligheid van voetgangers ten opzichte van snel fietsverkeer.

Verbetering van openbaar vervoer
Houten is met haar twee treinstations goed aangesloten op het spoornetwerk. Wat 
D66 betreft wordt er onderzocht hoe Houten ’s nachts beter bereikbaar kan worden, 
bijvoorbeeld door nachttreinen of vroegere vertrektijden aan het begin van de dag. Het 
komende college moet hierover in gesprek gaan met de NS.

Er zijn meerdere mogelijkheden om het busvervoer van, naar en binnen Houten te 
verbeteren. De komende periode moet de gemeente het gesprek aangaan met de 
provincie Utrecht om te kijken welke verbindingen opgezet of verbeterd kunnen worden.
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Specifieke aandacht willen wij voor beter openbaar vervoer in de kleine kernen. 
Schalkwijk, 't Goy en Tull en 't Waal zijn nog altijd minder goed bereikbaar dan het 
gebied binnen de Rondweg.

Voor ouderen en gehandicapten is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen 
wonen en onverminderd actief kunnen blijven binnen de Houtense samenleving. Wij 
waarderen het werk dat de vrijwilligers van de Stichting Vervoer Houten op dit gebied 
verrichten met de inzet van elektrische golfkarren. Het is voor D66 belangrijk dat 
dergelijke vervoersmogelijkheden ook op de lange termijn gegarandeerd blijven.

Minder auto-overlast
Duurzaamheid is voor D66 ontzettend belangrijk. Daarom blijven wij de komende jaren 
het elektrisch vervoer stimuleren. Het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische 
auto’s is hier een belangrijk onderdeel van. Ook willen wij verder experimenteren met 
innovaties op dit gebied, zoals auto’s die energie terug kunnen leveren.

Als het gaat om de aanleg van nieuwe verbindingen geven wij prioriteit aan de volledige 
aansluiting van Houten op de A12. Dit is een van de noodzakelijke maatregelen om 
het buitengebied te ontlasten. Zolang deze aansluiting er niet is vinden wij het van 
belang dat er vrijliggende fietspaden in het buitengebied worden gerealiseerd om de 
fietsveiligheid te verbeteren.

Wij kijken kritisch naar de parkeernormen in nieuwe situaties. In het kader van ‘gebruik 
is belangrijker dan bezit’, stimuleren wij het concept van autodelen. D66 wil meer 
snelheidscontroles, vooral op de Rondweg. Dit verbetert de veiligheid en duurzaamheid, 
en vermindert de geluidsbelasting.

Goede Infrastructuur, D66 krijgt het voor elkaar door:
- te investeren in de fietsinfrastructuur
- een fietsbrug naar Culemborg te realiseren
- uitbreiden van fietsparkeerplekken in de centra
- meer nachttreinen tussen Houten en Utrecht
- verbetering van openbaar vervoer in de kleine kernen
- realiseren van meer openbare laadpalen
- volledige aansluiting van Houten op de A12
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8. Veilige Woon- en Leefomgeving
Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn of zich niet veilig 
voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid kunnen kiezen 
hoe zij hun leven vormgeven. De overheid heeft hierin een belangrijke rol, maar er 
zijn ook steeds meer mogelijkheden voor mensen om hier zelf een rol in te spelen. 
Het is ons doel om inwoners zoveel mogelijk veiligheid te bieden, zonder andere 
vrijheden (zoals privacy) hierbij in te perken.

Veilig wonen
Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun eigen huis, dat is immers onze 
persoonlijke levenssfeer. Om die reden is het zorgelijk dat er in 2016 een stijging 
was van het aantal woninginbraken. Buurtpreventie levert een goede bijdrage aan 
de veiligheid. Daarom willen wij bewonersgroepen aanmoedigen die bijvoorbeeld via 
WhatsApp en Nextdoor elkaar en de politie informeren over onveilige situaties. Ook 
Burgernet en Amberalert bevorderen de betrokkenheid van Houtenaren bij een veilige 
leefomgeving.

Houten heeft al op verschillende locaties Automatische Externe Defibrillators (AED’s) 
die door iedereen gebruikt kunnen worden bij acute hulp in geval van een hartstilstand. 
Wij willen dat hier meer voorlichting over komt, en dat het aantal vrij toegankelijke 
AED’s in Houten wordt uitgebreid.
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Het politiekeurmerk Veilig Wonen is een waarborg voor goed hang- en sluitwerk. De 
woningbouwcoöperaties moeten hun woningen volgens deze norm gaan beveiligen. 
Bindende afspraken over de stijging van het aantal goed beveiligde huurwoningen zijn 
daarvoor nodig. Ook willen wij dat voorlichting over dit keurmerk voor woningbezitters 
door de politie in de wijken en buurten in de komende periode wordt voortgezet.

Brandpreventie en toezicht op brandveiligheid zijn belangrijke taken van de brandweer. 
Vooral in de oudere wijken van Houten kunnen de huizen beter worden uitgerust om 
brand te voorkomen. Ons streven is dat alle gebouwen in Houten voorzien zijn van 
rookmelders. De brandweer moet voldoende mogelijkheden en mankracht hebben om 
gebruikers voorlichting te bieden over de brandveiligheid van hun woning.

Veilig Werken
De gemeente moet de toepassing van de verschillende keurmerken van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid actief bevorderen. Waar mogelijk dient dit bij 
de vergunningverlening aan ondernemers en bedrijven te worden betrokken.

De afgelopen jaren is er een flinke stijging geweest van het aantal winkeldiefstallen. 
Uit landelijke rapportages is gebleken dat hierbij de pakkans laag is. D66 vindt 
cameratoezicht hiervoor geen goede oplossing, in verband met de privacy- en 
uitvoeringsproblematiek die dat met zich meebrengt. Wij willen de pakkans vergroten 
door extra politie en handhavers in de winkelgebieden.

Veilig Verkeer
Op het gebied van verkeer heeft D66 vooral zorgen over de fietsveiligheid. Om 
die reden willen wij de handhaving van de maximumsnelheden, fietsverlichting en 
telefoongebruik achter het stuur (ongeacht of het een auto-, fiets-, brommer- of 
tractorstuur is) intensiveren. Voorlichting op scholen is hiervoor van belang.

D66 Houten vraagt al lange tijd aandacht voor de veiligheid van het treintransport van 
gevaarlijke stoffen. Het centrum van Houten is dichtbebouwd en daarmee kwetsbaar 
bij spoorongelukken. Wij hebben groot vertrouwen in de veiligheidsdiensten, maar 
hebben nog zorgen over de informatie waarover de diensten op dit moment de 
beschikking hebben. Zij moeten weten wanneer welke stoffen Houten passeren. 
Actuele informatievoorziening over per trein te transporteren gevaarlijke stoffen door 
verladers naar de veiligheidsregio dient de komende periode verbeterd te worden.

Veilig Feesten
D66 vindt dat vuurwerkoverlast beperkt moet worden. De risico's en overlast voor 
mens, dier en milieu zijn volgens ons te groot. Om die reden willen we de komende 
periode de vuurwerkvrije zones in Houten uitbreiden. Wat ons betreft wordt er buiten 
Oud & Nieuw geen vuurwerk in Houten afgestoken en wordt dit actief gehandhaafd.

35



Veilig Digitaal
Privacybescherming en het voorkomen van datalekken zijn van groot belang voor 
onze inwoners. D66 vindt dat de gemeente een voorbeeldrol moet vervullen bij de 
bescherming van de gegevens van haar inwoners. Daarnaast is goede voorlichting aan 
inwoners nodig over wat zij zelf aan privacybescherming kunnen doen. Het verstrekken 
van nieuwe paspoorten en rijbewijzen is een goed moment om mensen te informeren 
hoe ze veilig met deze documenten kunnen omgegaan.

Op het gebied van cybersecurity is Nederland nog steeds kwetsbaar. Zowel bedrijven 
als inwoners hebben te maken met cybercrime. Wat ons betreft geeft de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) hier meer prioriteit aan. De VRU kan onder andere een belangrijke rol 
spelen bij de voorlichting, ondersteuning en advisering van bedrijven op dit gebied.

D66 Houten wil dat de gemeente Houten een prioriteit maakt van open data. Het 
toegankelijk maken van openbare datasets zoals overzichten, plattegronden en 
onderzoeken draagt bij aan een transparantere overheid. Daarnaast geeft het inwoners, 
bedrijven en geïnteresseerden de kans om van deze data gebruik te maken bij de 
ontwikkeling van initiatieven.
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Veilige omgeving voor iedereen
Het is belangrijk dat iedereen ervaart dat je jezelf kan zijn in Houten. In dat kader 
hechten wij waarde aan het veiligheidsgevoel van LHBTI-inwoners. Voorlichting is 
essentieel om de kennis en sensitiviteit onder politie en handhaving te vergroten. Ook 
is het belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Daarom willen wij dat er 
bijvoorbeeld binnen sportverenigingen en zorgorganisaties vertrouwenspersonen zijn 
voor LHBTI’ers. Omdat niet iedereen zich thuis voelt in de traditionele ‘hokjes' streven 
wij ernaar dat geslacht minder benoemd wordt in gemeenteformulieren en de publieke 
ruimte.

Radicalisering
Ook in Houten is het belangrijk om te werken aan het voorkomen van sociale 
spanningen en radicalisering. D66 pleit voor een preventieve aanpak, waarin het 
tegengaan van voedingsbodems voor radicalisering, versterken van de weerbaarheid 
en vroegsignalering centraal staan. Voor mensen die de stap naar geweld al hebben 
gezet, of dit willen doen, zijn andere en meer repressieve ingrepen nodig.
Zo'n preventieve aanpak vraagt om nauwe samenwerking met docenten, hulpverleners 
en wijkagenten. Zij kennen immers de sociale omgeving en kunnen vroegtijdig signalen 
oppikken. D66 vindt het belangrijk dat deze professionals de kennis en vaardigheden 
hebben om te kunnen omgaan met mensen met extreme idealen, of die (dreigen te) 
radicaliseren. Ook moeten zij weten bij wie ze terecht kunnen met zorgen.

Een Veilige Woon- en Leefomgeving, D66 krijgt het 
voor elkaar door:
- buurtpreventie te stimuleren
- meer AED's en voorlichting over het gebruik ervan
- rookmelders in alle Houtense woningen
- extra politie of handhavers in centrumgebieden
- betere informatievoorziening over treintransport van gevaarlijke stoffen
- uitbreiding vuurwerkvrije zones
- prioriteit maken van cybersecurity
- verbeteren van positie LHBTI'ers
- scholing over tegengaan van radicalisering
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9. Goed Bestuur
D66 ziet de overheid als middel om het algemeen belang in de breedste zin van 
het woord te dienen. We streven naar een compacte overheid die mensen niet in 
de weg staat, maar in staat stelt om hun eigen leven te leven. Zo nodig door steun 
te bieden aan mensen die dat niet kunnen. Een overheid ondersteunt, stimuleert, 
faciliteert, bemiddelt en communiceert. Hierbij past een bestuursstijl waarin het 
initiatief van inwoners centraal staat en waarbij de overheid mensen steunt die 
dat nodig hebben. De overheid draagt zorg voor de mensen en de stad, en neemt 
samen met de inwoners de verantwoordelijkheid op zich voor een mooi en duurzaam 
Schalkwijk, ’t Goy, Tull en ’t Waal en Houten.

Vraaggerichte, zichtbare overheid
Waar besluitvorming en plannen in het verleden vooral vanuit het bestuur kwamen, 
beginnen wij juist bij inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld. Dit 
gebeurt deels door hen bij totstandkoming van beleid te betrekken, maar de gemeente 
moet ook gewend raken aan een rol waarin ze uitgaat van het initiatief van bewoners 
en dit stimuleert en ondersteunt, in plaats van deze rol zelf te spelen. D66 Houten wil 
de gemeente verder ontwikkelen tot een vraaggerichte overheid, die richting geeft op 
hoofdlijnen en flexibel is in de uitvoering.
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Veel inwoners ervaren een kloof tussen de overheid en henzelf. Raadsleden hebben 
een grote rol bij het verkleinen van die kloof. Door bij mensen langs te gaan worden 
volksvertegenwoordigers beter aanspreekbaar. Ook van ambtenaren wordt de komende 
periode een meer proactieve houding verwacht, waarvoor ze in de komende periode 
de vrijheid en bijhorende bijscholing moeten krijgen. De input van inwoners moet 
serieus genomen worden: zowel ideeën als klachten moeten worden opgepakt, en bij 
problemen verwachten wij van ambtenaren een oplossingsgerichte en meedenkende 
rol. Wij zetten ons dus in voor een forse aanpassing als het gaat om de werkwijze, 
houding en vaardigheden van de ambtenaren.

D66 streeft naar het begrijpelijker maken van het taalgebruik van gemeentelijke 
stukken. Op deze manier opent de gemeente daadwerkelijk haar poorten voor 
medezeggenschap van Houtenaren.

Succes van bestaande bewonersinitiatieven vergroten
Onze inwoners zijn betrokken en pakken uitdagingen vaak zelf aan. Dat is de kracht 
van Houten. Er zijn veel initiatieven om de leefbaarheid van wijken te vergroten, om 
kwetsbare groepen in Houten te ondersteunen en om het klimaatprobleem aan te 
pakken. Wij willen de impact van die bestaande initiatieven graag vergroten en de 
initiatiefnemers daarbij ondersteunen. D66 Houten wil daarvoor structureel geld 
vrijmaken. Met een fonds voor bewonersinitiatieven gaan we succesvolle initiatieven 
eenmalig ondersteunen bij het realiseren van een groeispurt, zodat het bestaande 
succes in één klap wordt vergroot. Ieder jaar zullen andere initiatieven die kans krijgen 
en daarmee de impact voor onze inwoners vergroten.

Right to challenge
Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan burgerinitiatieven en 
inspraakprocessen. D66 wil een stap verder zetten met het "right to challenge": het 
recht van bewoners en instellingen om de overheid uit te dagen als zij taken beter, 
slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Samen met de samenleving willen we hier 
spelregels voor afspreken, bijvoorbeeld een budget- of buurtrecht. Vooral op het 
gebied van groenonderhoud, duurzaamheid en wonen zien wij mogelijkheden.

Nieuwe vormen van participatie
De afgelopen jaren heeft D66 Houten een nieuwe bestuursstijl geïnitieerd. Wat ons 
betreft moet hier de komende periode verder aan gewerkt worden, waarbij positieve 
en negatieve ervaringen meegenomen moeten worden. De lessen die hieruit getrokken 
worden staan wat ons betreft centraal bij de verbetering van de bestuursstijl.

Een specifieke doelgroep die extra aandacht verdient op dit gebied is jongeren. Het 
instellen van een kinder- en jongerenraad en wederzijdse betrokkenheid tussen scholen 
en politiek zijn mogelijkheden om deze groep te bereiken.
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Wij willen de betrokkenheid van Houtenaren bij de gemeenteraad vergroten waarbij 
de nadruk ligt op inspraak. Het organiseren van buurtavonden, inspraakavonden en 
rondetafelgesprekken (RTG’s) over actuele onderwerpen is een mogelijkheid hiervoor, 
maar ook de promotie van raadsvergaderingen vinden wij belangrijk. De drempel om 
contact op te nemen met fracties kunnen we wegnemen door op de website een 
mogelijkheid te creëren om alle fracties tegelijkertijd te bereiken (bijvoorbeeld met input 
over een raadsvoorstel).

De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met participatieprocessen. Hierbij 
is ons uitgangspunt dat de gemeenteraad duidelijke kaders opstelt, waarbinnen de 
gemeente, inwoners, maatschappelijke partijen, initiatiefnemers en eventuele andere 
betrokkenen samen werken aan de totstandkoming van plannen. Hierbij neemt de 
gemeente geen sturende maar een bemiddelende rol aan.

Snelle dienstverlening
De afgelopen periodes is er veel bezuinigd op het gemeentelijk apparaat. D66 wil in 
de komende periode investeren om de hierboven door ons beschreven vraaggerichte, 
zichtbare, toegankelijke overheid vorm te geven. Aan de andere kant zien wij nog 
wel mogelijkheden om de management- en huisvestingskosten te verminderen om 
daarmee voor kostenbesparingen te zorgen.

Inwoners mogen een snelle dienstverlening verwachten van de gemeente. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met werkende Houtenaren. Wij geven de voorkeur 
aan de digitale bestelling en thuisbezorging van producten, in plaats van langere 
openingstijden.

D66 wil dat de ontwikkeling van de digitale dienstverlening de komende periode verder 
wordt doorgezet. Onze ervaring is echter ook dat niet iedereen hiermee overweg kan. 
Om die reden is er een fysieke plek nodig waar de inwoners altijd terecht kunnen. 
Daarnaast willen wij dat er meer begeleiding komt, om ervoor te zorgen dat mensen 
die moeite hebben met digitale taken geholpen worden. Wat ons betreft gaat de 
bibliotheek hierin een centrale rol vervullen.

Bij gemeentelijke aanbestedingen moet de gemeente van leveranciers vragen dat zij 
ook een bijdrage leveren aan zaken die van belang zijn voor de maatschappij (social 
return on investment). Tevens gaat bij kwalitatief vergelijkbare aanbieders de voorkeur 
uit naar lokale ondernemers (local2local).
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Regionale en internationale samenwerking
Steeds meer gemeentelijke taken komen te liggen bij gemeenschappelijke organisaties, 
die voor meerdere gemeenten tegelijk werken. D66 Houten maakt zich zorgen over 
de toenemende afstand tussen mensen en de overheid, in welke vorm dan ook. Om 
die reden kiezen wij er onder andere voor het re-integratie en sociaal beleid – dat 
nu door de WIL uitgevoerd wordt – terug te halen naar Houten. De andere regionale 
organisaties willen wij dichter bij mensen brengen. Tevens willen we de sturing van 
de Houtense gemeenteraad op deze organisaties versterken. Ook op het gebied van 
economie, mobiliteit en veiligheid willen wij de regionale samenwerking versterken. 
Wat regionaal beter en efficiënter uitgevoerd kan worden, moet regionaal gebeuren.

De afgelopen jaren is er minder aandacht besteed aan internationale samenwerking. 
Wij denken en handelen internationaal, en willen de internationale samenwerking op het 
gebied van onderwijs, cultuur en economie dan ook versterken. Hierbij wordt er wat ons 
betreft nauw samengewerkt met ondernemers en het maatschappelijke middenveld. 
De gemeente heeft hierbij wat ons betreft een stimulerende en faciliterende rol. Speciale 
aandacht hebben wij op dit gebied voor jongeren. Het is wat ons betreft waardevol om 
de blik van jongeren te verbreden en hen te betrekken bij de maatschappij.

Goed omgaan met privacygevoelige samenwerking
De gemeente verzamelt en verwerkt ontzettend veel gegevens van inwoners. Dit is 
belangrijk, maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het recht 
op privacy is een fundamenteel recht dat voor D66 hoog in het vaandel staat. Het is 
daarom essentieel dat de gemeente er alles aan doet om persoonsgegevens en data 
goed te beschermen. Ambtenaren moeten structureel bijgeschoold worden op het 
gebied van cybersecurity en systemen moeten regelmatig worden getest op veiligheid. 
Bij het ontwerp van nieuwe systemen moet privacybescherming vanaf het eerste 
moment een basisprincipe zijn. D66 verwacht dat de gemeente Houten als voorloper 
op het gebied van privacy continu ambitieus blijft om de eigen uitvoering te verbeteren.

Begroting op orde
D66 Houten vindt het van groot belang dat de gemeentelijke begroting structureel op 
orde is. Onze uitgangspunten zijn dat er voldoende reserves moeten zijn en dat er geen 
begrotingstekort mag ontstaan. Mede dankzij de verantwoordelijkheid van D66 voor de 
portefeuille financiën in de afgelopen acht jaar, is na een langdurige economische crisis 
de Houtense begroting structureel op orde. Het langjarig perspectief is echter nog 
steeds krap. D66 ziet ruimte voor incidentele lastenverlaging door het teruggeven aan 
de inwoners van de reserves die Houten door de crisis hebben geholpen. Afhankelijk van 
de ontwikkeling van de economie en de begroting wil D66 bezien of er een structurele 
verlaging van de onroerendezaakbelasting (ozb) mogelijk is. Lastenverlaging is ook 
mogelijk door inwoners te stimuleren bij de verduurzaming van hun woning, door hier 
kortingen in de riool- of afvalstoffenheffing tegenover te stellen.
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Goed Bestuur, D66 krijgt het voor 
elkaar door:

te investeren in een vraaggerichte, zichtbare, toegankelijke overheid

te bezuinigen op management- en huisvestingskosten

de mogelijkheden voor right to challenge uit te breiden

vergroten betrokkenheid (jongeren) bij gemeenteraad

fonds om bewonersinitiatieven te versterken

inzetten op digitale bestelling en thuisbezorging van producten

social return on investment vragen bij gemeentelijke aanbestedingen

door belastingkortingen verduurzaming van woningen te stimuleren



Behaalde resultaten 2014 - 2018
Goed Onderwijs
- Natuur- en milieueducatie op Houtense scholen.
- Behoud maatschappelijke stage ondanks landelijke bezuiniging.
- Verbetering integratie van statushouders.

Goede Zorg
- Betaalbare zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.
- Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Breed Cultuur- & Sportaanbod
- Heropening buitenzwembad.
- Fonds voor Houtense evenementen en festivals.

Goed Werk en Ondernemersklimaat
- Winkels hebben de vrijheid om zondag open te gaan.
- Uitbreiding horecaopeningstijden.

Goed Klimaat
- Verbetering van afvalscheiding, met daling afvalstoffenheffing als gevolg.
- Zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen voor zwembad.
- Realisatie Ecowijk.
- Houten heeft hoogste % zonnepanelen op daken in de provincie.

Goed Wonen
- Ombouw van meerde kantoorpanden naar woningen.
- Bouw van levensloopbestendige woningen voor ouderen.
- Veel betaalbare huurwoningen gerealiseerd.

Goede Infrastructuur
- Realisatie fietspad 't Goy.
- Verbetering fietsveiligheid buitengebied door oversteekplaatsen en 
verkeersremmende maatregelen.

D66 krijgt het voor elkaar
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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45Colofon
Dit programma is geschreven door een groep leden van D66 Houten, die hieronder 
genoemd worden. Deze leden hebben hiervoor inspiratie opgedaan door gesprekken 
met verschillende organisaties en betrokken inwoners. Daarnaast hebben de huidige 
fractie en wethouder van D66 Houten hun ideeën aangeleverd. De definitieve tekst 
is op 30 november, na het aannemen van diverse amendementen, vastgesteld door 
de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Houten.

Tekst en redactie
Jarno Groenveld (eindredactie)
Annet Slijkhuis
Ben Smits
Esmée Zandvliet
Hans Schmidt
Hub Noteborn
Lyda Toebes
Marcel van Gooswilligen
Mark Snijder

Contact met onze lijsttrekker?
marcel.vangooswilligen@d66houten.nl

Meedoen met de campagne?
campagne@d66houten.nl

Overige vragen?
info@d66houten.nl



Meedenken?

Tijdens de verkiezingen kiest u uw 

raadsleden voor vier jaar. Dat betekent 

voor ons dat wij gedurende die vier jaar 

continu het gesprek met u aan willen 

gaan. Hoe kunnen we u anders goed 

vertegenwoordigen?

Heeft u ervaringen of ideeën die u met 

ons wilt delen? Of woont u graag eens 

een van onze fractievergaderingen bij? 

Neem dan gerust contact op met fractie@

d66houten.nl

Meedoen?

Wilt u zich inzetten voor een duurzame 

samenleving met kansen voor iedereen?

Word lid.

Voor meer informatie ...

www.d66houten.nl

@D66Houten

/D66Houten

/D66Houten


