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Voorwoord  
 

Beste inwoner van onze gemeente, 

De afgelopen vier jaar heeft er veel in onze gemeente gespeeld. Er zijn volgens mij mooie stappen gezet 
in het kader van de biodiversiteit, er werden duidelijkere regels rondom participatie opgesteld en Houten 
werd HartVeilig. Het zijn verbeteringen die Houten mooier maken en waar u op een positieve manier bij 
betrokken werd.  

Er was ook een Ruimtelijke Koers, er waren plannen voor het aardgasvrij maken van enkele wijken, 
wachtlijsten in de jeugdzorg en de kinderboerderij werd failliet verklaard. Het zijn voorbeelden van 
momenten waarop inwoners en ondernemers minder goed betrokken werden.   

Op landelijk niveau zien wij de toeslagenaffaire, toegenomen polarisatie, ondoordachte decentralisatie en 
een muurvaste woningmarkt waar wij als gemeenschap last van hebben. Het vertrouwen tussen inwoners 
en overheid – en vooral het gebrek eraan – staat gezamenlijke oplossingen in de weg. Het vertrouwen 
moet worden hersteld en een positief-kritische inwonerspartij kan daar een verbindende rol in spelen. 

Als Houten Anders! zijn we er voor inwoners van de gemeente Houten. We kunnen het leed van landelijk 
beleid hooguit verzachten. Daarom hebben wij ons ingezet voor gedupeerden van de toeslagenaffaire, 
langere openingstijden van terrassen in coronatijd en betere communicatie vanuit het gemeentehuis over 
momenten waarop u betrokken kunt zijn.    

Ondertussen heeft Houten Anders! keihard gewerkt aan een veel duidelijker verhaal en meer 
zichtbaarheid naar u toe. We zijn bereikbaar voor iedereen, per e-mail en telefoon en u bent van harte 
welkom om met ons in gesprek te gaan. De partij is de afgelopen vier jaar in allerlei opzichten gegroeid en 
daar ben ik ontzettend trots op.  

Houten Anders! komt op voor een transparante, betrokken en lokale politiek in Houten. Waarmee wij onze 
ogen niet sluiten voor de woningnood of het klimaat. Integendeel.  

Alleen met transparante informatie en een open houding halen we de weerstand weg en kunt u, als 
inwoner, écht betrokken zijn bij projecten in uw wijk. Dankzij betrokken beleidsmakers voelt u zich 
gehoord en begrepen. Door lokale oplossingen worden problemen op het gebied van duurzaamheid, 
woningen en veiligheid op een Houtense manier, samen met u en in vertrouwen opgepakt.  

En we zijn ook geen protestpartij. We geloven dat lokale politiek door inwoners moet worden gestuurd 
en niet vanuit een landelijke partij, zeker niet vanuit landelijke overtuigingen of vanuit landelijke belangen. 
Onze partij staat open voor democraten van links tot rechts en iedereen kan er aarden. Dat is Houten 
Anders! Dat is uniek.      

Vier jaar geleden sloten wij ons voorwoord af met de woorden “het gaat goed in Houten”.  En we zien dat 
het goed gaat met de meeste inwoners van Houten. Toch zijn er grote zorgen over de inwoners die 
vastlopen in de regelgeving en zich niet gehoord voelen. Financieel gaat het in de gemeente minder goed, 
inwoners worden op een verkeerde manier betrokken en de besluitvorming is nog lang niet transparant.   

Houten is uniek en daarom is Houten Anders! We leven immers in een prachtig groene fietsgemeente met 
een stads tintje. Dat is uniek in de regio. Met de enorme woningbouwopgave in het vooruitzicht is het 
zaak dat inwoners op een positieve manier betrokken zijn. Als u denkt dat wij dat het beste in 
samenwerking met de andere partijen kunnen bereiken, dan wil ik u vragen om op ons te stemmen.  

Belangrijker vind ik het dat u gaat stemmen. En dan vooral stemt op een partij die verantwoordelijkheid 
wil dragen om alle uitdagingen met inwoners samen op te pakken.  

Axel Eerdman – Lijsttrekker  
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 Houten is uniek, daarom is Houten Anders! 
 

Houten is een van de mooiste gemeenten in Nederland om in te wonen. Mensen kiezen bewust om in 
Houten te komen wonen, vanwege het groen, de fietspaden, de bereikbaarheid of een andere reden die 
Houten uniek maakt.  

Dichtbij de stad Utrecht is Houten een gemeente waar je ontspannen en veilig kunt leven. Houten is prima 
bereikbaar, met twee treinstations en aansluiting op zowel de A27 als, nu nog half, de A12. Er is behoefte 
aan veel extra woningen. Een groot deel van Houten is de afgelopen 30 jaar gebouwd en de mensen die 
er zijn komen wonen hebben inmiddels kinderen die zelf een woning zoeken. In de gemeente waar ze zo 
fijn zijn opgegroeid. Veel ouderen zouden ook wel door willen stromen naar een geschiktere woning. 
Woningen in Houten zijn echter schaars en gewild. En daardoor duur. 

Heel veel woningen bijbouwen is een oplossing. Houten moet echter wel Houten blijven. Als we Houten 
volbouwen op de manier zoals de verstedelijkte gemeenten om ons heen, met veel massieve en veel 
hogere appartementen, verliezen we de unieke identiteit van Houten. En dat was nou juist waarom 
mensen hier wilden wonen. Wij geloven dan ook sterk in bouwen in Houten-Oost. Maar dan wel op een 
creatieve en innovatieve manier. Met nieuwe woonvormen, aandacht voor de landschapsstructuur en 
vooral betaalbaar. Een hele uitdaging. 

Wat Houten Anders! betreft is Houten de poort naar het Kromme Rijngebied. Vanaf Utrecht/Nieuwegein 
de toegang tot het ruime, groene landschap waar het zo goed toeven is. Waar we nauw samenwerken 
met de gemeenten uit het Kromme Rijngebied, op gebied van wonen, energie en verkeer. 

Houten Anders! wil dat op een positief kritische wijze aanpakken. Kritisch op plannen vanuit rijk en 
provincie wanneer ze de identiteit van Houten lijken aan te tasten. Maar wel positief zoekend naar de 
beste oplossing. Alleen met open en transparant overleg kunnen we iets bereiken. 

Houten heeft heel veel inwoners met kennis en kunde. We zijn onder de indruk van de 
bewonersinitiatieven die we de afgelopen periode hebben gezien. Denk aan het manifest Houtense Koers, 
aan de plannen van de bewonersgroep Molenzoom, aan het werk van de biodiversiteitsgroep en de 
inbreng van betrokken inwoners met betrekking tot participatie. Door deze initiatieven serieus te nemen 
en te omarmen waar mogelijk, kunnen alle partijen profiteren van een mooier en beter Houten. 

De financiële vooruitzichten zijn niet heel positief. We zullen dus goede keuzes moeten maken waar we 
ons geld aan uitgeven. Wij geloven dat dat kan, als we het samen doen. Anders! 

Bartjan Meier – Nummer 3 op de kieslijst  
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1.           Onze partij 
 

Houten Anders! komt op voor een lokale, transparante en betrokken Houtense politiek. 

 
1.1. Onze partijvisie  
 

Ons belangrijkste wapen is onze positief-kritische en samenwerkingsgerichte houding. 

Houten Anders! bestaat om de inwoner meer invloed te geven op de lokale politiek. Dat willen we bereiken 
door politiek meer inzichtelijk te maken voor inwoners. De politiek moet naast inwoners staan. Houten 
Anders! pleit voortdurend voor lokale oplossingen die samen met inwoners en Houtense initiatieven 
worden gezocht en gevonden. Politieke afwegingen moeten inzichtelijk worden gemaakt en de Houtense 
politiek moet weer begrijpelijk worden. 

Hieruit volgen onze drie belangrijkste kernwaarden: Transparant, Betrokken en Lokaal. 

 

1.2. Ons Moreel kompas 
 

Houten Anders! heeft respect voor iedereen, ongeacht geaardheid, religie of karakter. Houten Anders! is 
kritisch na goed geluisterd te hebben. Houten Anders! heeft de plicht om zichzelf te informeren en de 
inwoners te raadplegen voordat een standpunt wordt ingenomen. Daarbij geeft Houten Anders! ruimte 
aan ieder ander om een eigen mening te uiten. Houten Anders! maakt zich sterk dat oplossingen nooit 
ten koste gaan van de kwetsbaren in de samenleving. Houten Anders! onderzoekt alle denkbare gevolgen 
van elk aangedragen alternatief en streeft naar een zo breed mogelijk gedragen oplossing die voordelen 
biedt voor alle partijen, zonder groepen uit te sluiten. 

 

1.3. Onze Kernwaarden  
 

 Transparant - Het moet helder zijn welke beslissingen de gemeente neemt, waarom en hoe. 
Informatie is altijd vrij en gemakkelijk beschikbaar. 

Houten Anders! wil een politiek die voor alle Houtenaren navolgbaar is. Het moet duidelijk zijn 
welke beslissingen worden genomen in de Houtense politiek, waarom en hoe. Transparante 
besluitvorming vereist dat informatie altijd toegankelijk en tijdig beschikbaar is. 

 Betrokken - Inwoners en ondernemers willen we betrekken bij politieke besluiten. Luisteren en 
meedenken leidt tot gedragen beslissingen. 

Houten Anders! wil de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij politieke besluiten 
vergroten. Een oprechte houding van luisteren, positief handelen en kritisch meedenken leidt 
volgens ons tot de best passende oplossing voor de grootst mogelijke groep. 

 Lokaal - Houtense problemen vragen om Houtense oplossingen en binding met de Houtense 
samenleving. 

Houten Anders! is een onafhankelijke lokale partij die politiek bedrijft vanuit de Houtense 
samenleving, voor de Houtense samenleving. Samenwerking met buurgemeenten vinden wij 
belangrijk. Onze prioriteit ligt altijd bij de belangen van Houten, de kleine kernen en het 
buitengebied. 
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1.4. Onze Werkwijze   
 

Houten Anders! is een pragmatische inwonerspartij die werkt aan oplossingen, passend bij Houten. Wij 
maken samen plannen en blijven ook betrokken bij de uitvoering ervan. Wij staan voor transparantie, 
lokaal beleid en betrokkenheid.   

De gemeenteraad houdt zich vooral bezig met praktische zaken. Daar stellen wij ons positief-kritisch bij op. 
Wie de confrontatie zoekt of tegenstemt, is in onze ogen alleen geloofwaardig als daar een beter 
alternatief tegenover staat. Alternatieven ontstaan vooral als inwoners op een juiste manier worden 
betrokken bij politieke beslissingen: keuzes helder uitgelegd en verantwoord, zo lokaal als mogelijk en 
samen met u. Goede politiek is namelijk voor en van iedereen. Dit alles maakt ons… Houten Anders!    

 

1.5. Onze thema's en ambities 
 

Houten Anders! wil in de nieuwe raadsperiode nog meer bereiken. Daarvoor hebben wij hoge ambities. 
Ambities vóór de inwoners en vóór de hele gemeente Houten. Samen kunnen wij zorgen dat de 
leefbaarheid blijft en verbetert.  

Hieronder staan onze belangrijkste thema’s voor de komende verkiezingen van 16 maart 2022. Wij zijn 
altijd bereid te vertellen over de context waar deze uit voort komen en de oplossingen die wij daarvoor 
bedacht hebben, maar deze staan ook op onze website: www.houtenanders.nl. 

 

En dan nog even dit… 
 

Externe factoren, zoals Corona hebben een impact op Houten en op de Houtense inwoners en 
ondernemers. Op veel gebieden is er aandacht nodig om de gevolgen van de huidige pandemie te 
beperken. Wij benoemen deze niet altijd specifiek in het programma, maar zijn ons er terdege van bewust 
dat de impact van het virus groot is.     
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2.           Ons thema bestuurlijke vernieuwing en communicatie 

Houten Anders! bestaat om de inwoner meer invloed te geven op de lokale politiek. Wij vinden dat 
transparante besluitvorming en een betrokken communicatie met inwoners en ondernemers de 
lokale democratie versterken. Dat willen we bereiken door politiek meer zichtbaar te maken voor 
inwoners. Politieke keuzes moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Duidelijke en open communicatie is 
daarom belangrijk.   

 “Transparante besluitvorming en een betrokken communicatie met inwoners en 
ondernemers versterken de lokale democratie” 

2.1. Bestuurlijke vernieuwing 

De gemeenteraad wordt sinds 2022 ondersteund door een extra raadsadviseur die zich vooral met 
de communicatie van de gemeenteraad bezighoudt. Houten Anders! is daar erg tevreden mee. 
Daarmee wordt de gemeenteraad beter bereikbaar en zichtbaar voor inwoners. Transparantie vindt 
Houten Anders! heel belangrijk. Afspraken over het proces tijdens de raadsvergaderingen worden nu 
nog in besloten vergaderingen met de fractievoorzitters gemaakt. Houten Anders! wil dat het verslag 
van dit soort bijeenkomsten openbaar wordt gemaakt, zodat iedereen kan zien wat de afspraken zijn 
over werkwijzen van de gemeenteraad. Deze openheid maakt partijen aanspreekbaar op hun 
gedrag. 

De relatie met de inwoner moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Inwoners en ondernemers op tijd en 
goed informeren, oprecht luisteren en zoeken naar oplossingen die op de grootst mogelijke 
instemming kunnen rekenen. Verzoeken om meer informatie of nader onderzoek zullen een 
oplossing verbeteren als dat het algemene belang of onderling begrip ten goede komt. Het is onze 
invulling van wat een samenlevingsagenda zou moeten zijn. De verschillende gesprekstafels zouden 
openbare dialogen moeten worden.  

 HA!-speerpunt - Samen positief kritisch 
Houten Anders! ziet positief kritische inwoners als een kans om beleid en voorstellen 
samen te verbeteren. Inwoners verdienen ruimte en een uitnodiging om mee te denken 
over lokaal passend beleid. 

Inwoners willen we overal bij betrekken, zolang er ook ruimte is om ergens over te praten. Participatie 
heeft alleen zin, als de plannen nog kunnen wijzigen en dan moet vooraf helder zijn waarover nog 
gesproken kan worden. Klachten zijn kansen voor verbetering en worden ook met die houding 
opgepakt.  

2.1.1. Meer bestuurlijke vernieuwing 

 Houten Anders! wil van de samenlevingsagenda een openbare dialoog maken waarin 
initiatiefnemers en inwoners centraal staan. Voor iedereen toegankelijk als toehoorder en als 
gesprekspartner. 

 Houten Anders! wil inwoners meer ruimte en steun geven, uitdagen zelfs, om gemeentetaken 
over te nemen en daarmee meer invloed in hun eigen omgeving te krijgen.  

 Houten Anders! wil dat de gemeente insprekers bij Ronde Tafelgesprekken (RTG) 
terugkoppeling geeft wat met die inbreng is gedaan.  
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 Houten Anders! wil dat het gemeentebestuur transparant is over alle keuzes die zij maakt en 
dat de gemeenteraad daar scherper op controleert. Wij moeten nu nog te vaak schriftelijke 
vragen stellen en eigen onderzoek doen.    

 Houten Anders! wil dat de gemeente voldoende personeel heeft om haar taken goed uit te 
voeren, ook als die van het Rijk overgeheveld worden. Dat mag geen excuus meer zijn om 
raadsverzoeken niet of minimaal of (te) traag uit te voeren.  

 Houten Anders! pleit voor een raadsakkoord waarin het toekomstige beleid met 
uitvoeringsplannen en termijnen concreet wordt bepaald. Een raadsakkoord verschilt met een 
coalitieakkoord en helpt bij een effectievere en transparantere besluitvorming.  

2.2. Communicatie en Participatie  

Communicatie van de gemeente hoort begrijpelijk te zijn voor alle inwoners. Taal kan er voor zorgen 
dat mensen worden buitengesloten. Begrijpelijke en toegankelijke communicatie draagt bij aan een 
transparante gemeente. Alleen als de informatie goed te volgen is, kunnen alle inwoners betrokken 
zijn. Of het nu gaat om een beslissing van de gemeenteraad of een verordening, dat maakt voor 
Houten Anders! niet uit. Door het verbeteren van de leesbaarheid, het gebruik van begrijpelijke taal 
en door via verschillende informatiekanalen te communiceren, bereiken we meer inwoners en 
kunnen we de uitdagingen waar Houten voor staat samen met alle inwoners oppakken. 

 “Houten Anders! wil inwoners meer betrekken bij politieke besluiten. Als eerste 
moeten de mogelijkheden die er al zijn beter worden uitgevoerd door de gemeente. 
Daarna wil Houten Anders! onderzoeken hoe uitbreiding van deze mogelijkheden 
eruit kan zien.” 

Onafhankelijke journalistiek is belangrijk voor de lokale democratie. Zij publiceert niet alleen over de 
standpunten van politici, maar laat ook belangenorganisaties en inwoners aan het woord. Problemen 
en oplossingen worden door de media zichtbaar gemaakt en daarmee controleren zij de macht van 
de gemeente en grote bedrijven. We zijn trots op onze eigen omroep, Omroep Houten, die met een 
aantal vrijwilligers kritisch durft te zijn op de gemeentepolitiek. We zijn ook bezorgd. Goed 
journalistiek werk kost veel tijd en geld. Advertentie-inkomsten nemen af, mensen betalen niet meer 
voor nieuws. We willen samen met Omroep Houten, de uitgever van ‘t Groentje en andere 
mediabedrijven die actief zijn in de regio een samenhangend mediabeleid opstellen om de lokale 
journalistiek in haar kracht te zetten.        

2.2.1. Meer Communicatie en Participatie 

 Houten Anders! wil dat de gemeente voor alle inwoners begrijpelijk communiceert. Dan gaat 
het ook over de leesbaarheid van raadsbesluiten en andere belangrijke documenten.   

 Houten Anders! wil dat de Houtense Motiemarkt, waarbij inwoners hun eigen idee aan de 
gemeenteraad presenteren, een jaarlijkse traditie wordt. 

 Houten Anders! wil samen met Omroep Houten, ‘t Groentje en andere mediabedrijven een 
samenhangend mediabeleid opstellen om de lokale journalistiek weer in haar kracht te zetten.    

 Houten Anders! wil dat de gemeenteraad veel uitgebreider en uitgesprokener bij de 
Kinderraad betrokken is, om de betrokkenheid van kinderen bij gemeentepolitiek verder te 
vergroten. 
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2.3. Dienstverlening 

Een gemeente die goed bereikbaar is, kan laten zien wat zij met de ideeën van inwoners doet. Bij 
grote beslissingen zoals de Ruimtelijke Koers, zagen wij al vroeg dat er keuzes werden gemaakt die 
niet goed konden worden uitgelegd. Zo was de keuze voor Houten-Noordwest niet transparant, 
omdat de keuze voor Houten-Oost onvoldoende was onderzocht. Dat mag nooit voorkomen in een 
transparante lokale democratie, want het voedt het wantrouwen dat sommige mensen al hebben in 
de politiek.  

 HA!-speerpunt - Een klantgerichte en toegankelijke gemeente 
Houten Anders! wil de processen in het gemeentehuis vereenvoudigen en efficiënt 
inrichten met aandacht voor de inwoner, zonder regionale verschillen in regels en 
standaarden. 

Houten Anders! wil de processen in het gemeentehuis vereenvoudigen en efficiënter inrichten met 
aandacht voor elke inwoner en ondernemer, zonder regionale verschillen in regels en standaarden. 
Wij vragen veel van de medewerkers van de gemeente, maar dat betekent dat zij ook iets van ons 
mogen verwachten. Om de hoge ambities te halen, verdienen medewerkers van de gemeente 
voldoende inspraak en coaching op de werkvloer om zich te kunnen ontwikkelen en plezier te 
houden in hun werk. Daarnaast is gezondheid een belangrijke voorwaarde om aan alle 
verwachtingen te kunnen voldoen. Houten Anders! wil dus meer aandacht voor een gezond 
werkklimaat en gezondheid van het gemeentelijk personeel.  

2.3.1. Meer dienstverlening 

 Houten Anders! wil dat de gemeente haar digitale dienstverlening verder uitbreidt. Deze moet 
laagdrempelig en toegankelijk zijn. 

 Houten Anders! wil de ombudsman onafhankelijk maken van de gemeente en de taken 
uitbreiden.  

 Houten Anders! wil goed zorgen voor het gemeentelijk personeel. De gezondheid op de 
werkvloer is voorwaarde voor goede dienstverlening. 

 Houten Anders! wil binnen de gemeentelijke overheidsinstellingen een sluitende AVG-
borging en jaarlijks een professionele extern uitgevoerde cybersecuritycheck. 
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3.           Ons thema sport en cultuur 

Sport en cultuur zorgen voor sociale cohesie en verbondenheid en moet daarom altijd gestimuleerd 
worden. Sport en cultuur zijn bovendien gezond voor lichaam en geest.  Houten Anders! vindt dat 
iedereen actief mee moeten kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten. De Jeugdpas Sport en 
Cultuur, Stichting Leergeld, Sportmix, Wandelfit en de U-pas zijn goede voorbeelden waar mensen 
nu al gebruik van kunnen maken. 

 “Het verenigingsleven verbindt ons en verdient ruimte om zich verder te ontwikkelen.”  

Wie zich inzet voor sportieve of culturele evenementen en activiteiten moet kunnen rekenen op een 
gemeente die dit faciliteert, meedenkt en passend beloont. Subsidies moeten transparant en zo eerlijk 
mogelijk worden verstrekt. Het is voor Houten Anders! daarom vanzelfsprekend dat de gemeente in 
de komende jaren een uitgebreide visie formuleert over hoe cultuur, cultureel erfgoed en 
evenementen een plek hebben in de openbare ruimte in onze gemeente.  

3.1. Sport  

Door intensieve samenwerking tussen sportverenigingen, de gemeente en andere partners van het 
Lokaal Sportakkoord en het Leefstijl Akkoord moet Houten blijven werken aan een sportief en gezond 
Houten. Samen met deze partners willen we gaan werken aan een uitgebreide samenhangende visie 
op sport en bewegen in Houten. Daarvoor moet worden nagedacht over de betaalbaarheid van de 
voorzieningen, maar ook over topsport, sport voor alle groepen, professionalisering van verenigingen 
en natuurlijk over de samenwerking tussen al deze partners en de rol die de gemeente Houten daarbij 
heeft.  

 “Sport en bewegen is belangrijk voor een gezonde leefstijl. De maatschappelijke 
waarde van sport is enorm. Houten Anders! onderschrijft dat.”  

Houten Anders! kiest daarbij voor actief en actueler sportbeleid waarbij de nadruk ligt op het 
toevoegen van voorzieningen zoals sportvelden en -zalen. Ook de buitenruimte verdient het om te 
worden ingericht op een sportieve manier, zodat inwoners kunnen sporten zoals zij dat willen. Dit 
geldt ook voor wie het eigenlijk niet kan betalen. In Houten moet iedereen kunnen sporten en zeker 
de kinderen die nu in gezinnen leven waar daar eigenlijk geen geld voor is. Dat geldt wat ons betreft 
ook voor zwemdiploma’s en sporttalenten. De kans op zwemongelukken of de kans om talenten te 
ontwikkelen mag niet afhangen van inkomen.   

We vinden het ontzettend jammer dat de Houtense Spelen ondanks alle inzet en enthousiasme niet 
konden worden afgerond. Dit soort initiatieven laten zien hoe sport en spel inwoners en wijken met 
elkaar weten te verbinden. Wij zullen een vervolg van de Houtense Spelen van harte ondersteunen.   

3.1.1. Meer sport  

 Houten Anders! wil een actiever en actueler sportbeleid en daarbij ook het verdwijnen van 
(binnen)sportfaciliteiten stoppen, maar ook schaalvergroting van gelijksoortige 
sportaccommodaties bevorderen.   

 Houten Anders! wil een betere en eerlijke verdeling van subsidies en  sportfondsbudget op 
basis van ledenaantal of specifieke noden en niet op basis van (media)populariteit.  

 Houten Anders! wil dat wachtlijsten bij sportverenigingen verdwijnen.   
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 Houten Anders wil een sportbeleid gericht op de toekomst waarbij nu al geïnvesteerd wordt 
in extra ruimtes en velden.  

 Houten Anders! wil de buiten beweegcircuits, zoals het beweegcircuit Kooikerplas en de 
Vijfwalroute, uitbreiden en dat deze structureel worden onderhouden.  

 Houten Anders! wil laagdrempeligheid en algemene beschikbaarheid van sporten voor 
iedereen.   

 Houten Anders! wil van Houten een topsport-gemeente te maken en evenementen 
stimuleren om sport te promoten. Houtense topsporters moeten als ambassadeurs meer 
podium krijgen.  

 Houten Anders! vindt dat sport, cultuur, de sociale koers en het preventie-akkoord gekoppeld 
moeten worden.   

3.2. Cultuur  

Houten Anders! wil dat Houten werkt aan een eigen identiteit. Daarin speelt de manier waarop je 
omgaat met cultuur een belangrijke rol. Cultuur verdient daarom een prominentere plek in de 
openbare ruimte. Daarbij wordt gedacht aan beeldende kunst, hotspots en fotogenieke plekken die 
de sfeer op straat beïnvloeden waardoor mensen graag naar Houten komen. Daar kunnen Houtense 
ondernemers van profiteren, vooral als de winkelcentra bruisende culturele ontmoetingsplekken 
worden.  

Een echt museum waar Houtense kunst en historisch erfgoed samenkomen past daarbij. Een museum 
vertelt aan de hand van archeologische vondsten over ons culturele erfgoed en onze gezamenlijke 
geschiedenis. Maar een Houtens museum toont ook lokale kunst, omdat (beeldende) kunst ons 
uitdaagt om over onze waarden en normen van nu na te denken. Kunstenaars van nu maken het 
erfgoed van de toekomst. Het erfgoed en de historie van Houten willen we conserveren en uitdragen. 

Houten Anders! wil investeren in cultuur, omdat we willen investeren in verbinding en ontmoeting. 
Dankzij die ontmoeting en verbinding ontstaat nieuwe hoop en creativiteit. Inspiratie voor nieuwe 
dingen! Door samen te werken aan community art en cultureel ondernemerschap, komen mensen 
bij elkaar die op hun beurt weer zullen bijdragen aan nieuwe vormen van kunstzinnige en culturele 
activiteiten. Op die manier ontstaat een continuïteit waardoor culturele gezelschappen, evenementen 
en projecten voortdurend kunnen rekenen op nieuwe vrijwilligers, deelnemers en creativiteit.  

Op deze manier komt cultuur dichter bij mensen. Evenementen als Gluren bij de Buren, de 
Wijkexpeditie en zelfs de Houtense Spelen zijn goede voorbeelden die helpen om de wijken te 
betrekken bij cultuur in Houten op een laagdrempelige manier. Wij willen niet per se meer 
evenementen, maar kiezen er liever voor om succesvolle evenementen te behouden en dat succes 
vast te houden.  

Houten telt veel culturele ondernemers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Houtense 
gemeenschap, zonder dat daar altijd een beloning tegenover staat. De dorpsdichters zijn daar een 
sprekend voorbeeld van. Wat Houten Anders! betreft past dat niet bij een betrokken gemeente. Wij 
zien daarom het liefst dat dorpsdichters en andere creatieve ondernemers een beloning ontvangen 
die past bij de bijdrage die zij leveren aan Houten. 
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Cultuuronderwijs is belangrijk voor Houten Anders!, waarbij wel moet worden opgemerkt dat wij het 
onderwijs niet willen verzwaren met extra taken. Het is van waarde dat Houtense jongeren zich 
bewust worden van de Houtense cultuur van vroeger en nu.  

 HA!-speerpunt - Bruisend Houten  
Houten Anders! wil een verbeterde cultuurvisie met veel ruimte voor cultuuractiviteiten, 
(terugkerende) evenementen en een museum die bijdragen aan meer verbondenheid.  

Afgelopen raadsperiode heeft Houten Anders! grote moeite gehad met het feit dat er werd gekozen 
om de gelden voor het Cultuurfonds, Van Houten & Co, de Bibliotheek en de sport niet te indexeren. 
Dit betekende dat prijsstijgingen niet in de subsidies werden doorgerekend. Het gevolg is dat deze 
instellingen steeds minder konden doen van hetzelfde geld. Houten Anders! maakt zich zorgen over 
deze ontwikkeling in onze gemeentefinanciën en wil deze uitholling van de cultuur, maar ook die van 
de sport en het welzijnswerk stoppen. Wij willen subsidies vanaf nu weer indexeren om de 
voorzieningen op peil te houden. Voor Houten Anders! is cultuur een waarde. 

3.2.1. Meer cultuur 

 Houten Anders gaat voor blijvende aandacht voor cultuureducatie in het onderwijs. 
Samenwerking tussen scholen en culturele organisaties moet worden gestimuleerd om meer 
mogelijkheden te bieden voor kinderen om kennis te maken met kunst en cultuur. Daarmee 
krijgt de cultuurparticipatie en -educatie op elke school dezelfde prioriteit.  

 Houten Anders! wil dat de gemeente een actieve rol en visie formuleert om, samen met 
borging van ons cultureel erfgoed, meer (terugkerende) evenementen en andere 
cultuurervaringen te laten plaatsvinden.   

 Houten Anders! wil dat evenementen passen bij de locatie en dat omwonenden actief worden 
betrokken om mee te denken over een goede inpassing. 

 Houten Anders! wil culturele citymarketing, waarbij er integraal wordt nagedacht over hoe 
cultuur een plek heeft in de openbare ruimte, die vorm krijgt met lef en smaak. 

 Houten Anders! wil meer community art, dat zijn kunstprojecten waarbij de samenleving 
betrokken is.  

 Houten Anders! wil dat de gemeente geschikte multifunctionele ruimtes creëert en subsidieert 
voor muziek-, dans-, toneel- en andere cultuurgezelschappen.   

 Houten Anders! wil meer aandacht voor beeldende kunst in openbare ruimte, hoger dan het 
maaiveld en fotografisch uniek. 

 Houten Anders! wil steun voor culturele initiatieven van en voor de jeugd.  

 Houten Anders! wil financiële drempels weghalen voor kinderen en jongeren die opgroeien 
in armoede. Zorg er voor dat iedereen mee kan blijven doen dankzij de sport- en cultuurpas. 

 Houten Anders! wil een voortzetting van het Cultuurfonds met indexatie. 

 Houten Anders! wil een goede en eerlijke verdeling van subsidies aan ons professionele 
theater, onze amateurkunstenaars en de culturele gezelschappen. Op lokaal niveau moet er 
voldoende geld aanwezig zijn voor de muziekscholen en bibliotheek. 
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 Houten Anders! wil een eerlijke verdeling van subsidies die ook geldt voor het Houtens 
erfgoed. Wij willen stimuleren dat de Houtense geschiedenis wordt getoond en verteld, 
waarbij ook het recente erfgoed meer aandacht verdient.  

 Houten Anders! wil structurele steun vanuit de gemeente voor Omroep Houten om cultuur 
bij een breder publiek te brengen. 

 Houten Anders! wil een cultureel hart, een multifunctioneel gebouw, midden in het centrum 
van Houten waar samenwerking, ontmoeting en verbinding tot uiting kunnen komen.  

 Houten Anders! ziet dat de fanfares en carnavalsverenigingen een belangrijke rol in onze 
gemeente vervullen. De carnavalsverenigingen van Schalkwijk en ‘t Goy verdienen extra 
aandacht om hun toekomst te garanderen. 
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4.           Ons thema duurzaamheid en energie 

Houten Anders! deelt de zorgen over het klimaat en de gevolgen van opwarming van de aarde. Wij 
willen dat de gemeente in 2040 energieneutraal en klimaatbestendig is. We blijven kritisch over de 
wijze waarop we deze enorme uitdaging met elkaar aangaan. We kunnen de klimaatcrisis niet top-
down voor de mensen oplossen. Inwoners moeten daar actief bij worden betrokken en worden 
geholpen om hun bijdrage te leveren. Dan kan deze uitdaging zelfs een kans zijn. Verstandig lokaal 
en toekomstgericht beleid werkt verbindend en vergroot de betrokkenheid van inwoners. Er moet 
daarom actief worden ingezet op gezamenlijke energiebesparing en groene energieopwekking.  

 “Verstandig lokaal en toekomstgericht beleid werkt verbindend en vergroot de 
betrokkenheid van inwoners” 

4.1. Duurzaamheid 

De manier waarop we met ons afval omgaan is belangrijk voor Houten Anders!. Op de juiste manier 
het afval scheiden, voorkomt dat we onze grondstoffen verbranden met het restafval. Hergebruik kan 
daarom veel beter worden geregeld. Met betrekking tot het hergebruik van materialen, heeft de 
gemeente een voorbeeldfunctie wanneer zij projecten aanbesteedt. 

Het Doorgeefluik en de kringloopwinkels zouden locaties in het centrum moeten hebben, zodat deze 
voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn. 

De zwerfvuilacties verbinden mensen in de wijken en laten ons zien dat inwoners graag betrokken 
zijn bij de leefbaarheid en duurzaamheid in hun wijk. Een fantastische vorm van bottom-up, zoals 
Houten Anders! dat graag ziet. Dat willen we blijven ondersteunen.   

4.1.1. Meer duurzaamheid 

 Houten Anders! wil dat hergebruik vanuit de gemeente nog meer wordt gestimuleerd. 

 Houten Anders! wil de PMD-kliko weer uit de tuin. Er zijn te veel kliko's en afvalverwerkers 
halen steeds betere resultaten met nascheiding. 

4.2. Energie opwekken en besparen 

De komende jaren zal de energiebehoefte stijgen. Windmolens, zonnepanelen, thermische energie 
uit oppervlaktewater, aardwarmte en heel veel isolatie zijn een deel van de oplossing. Hier moet de 
gemeente samen met inwoners heldere kaders voor stellen, zodat de grenzen voor ontwikkelaars 
duidelijk zijn. Het liefst zien wij daarin dat inwoners zélf een stukje van het zonneveld of de windmolen 
‘kopen’, zodat zij ook de lusten en niet alleen de lasten hebben. Toch wil Houten Anders! geen derde 
windpark. Wij verplaatsen liever het eerste windpark naar een plek langs de A27 als deze vanwege 
ouderdom vervangen moet worden. Wij willen er geen nieuwe bij. Zonnevelden en zonnepanelen 
op daken zijn voor Houten een beter alternatief als het gaat over het opwekken van stroom. 

 HA!-speerpunt - Vergroening en energiebesparing 
Houten Anders! wil dat Houten de belofte invult om in 2040 energieneutraal en 
klimaatbestendig te zijn. We geven extra aandacht aan het besparen van energie, het 
planten van meer bomen en ander groen. Dit begint bij een gemeente die het goede 
voorbeeld geeft. 
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Initiatieven als Energierijk Houten, Opgewekt Houten en !mpact Houten helpen inwoners en 
ondernemers te doen wat kan aan opwekken en energiebesparing. Collectief inkopen van 
zonnepanelen of isolatie van de woning, zonnepanelen huren of elkaar leren zuiniger met energie 
om te gaan. Door de CV-installatie of warmtepomp beter in te regelen of door inwoners bewust te 
maken van gedrag. De subsidieverstrekking aan deze organisaties verloopt nu nog vaak op 
projectbasis. Dit kost veel energie van vrijwilligers. Houten Anders! wil op zoek naar mogelijkheden 
om de bekostiging van dit soort energie-initiatieven makkelijker te organiseren. Dat spaart tijd en 
energie van vrijwilligers én ambtenaren. De gemeente heeft wat ons betreft een voorbeeldfunctie: 
doen wat kan, niet alleen omdat het financieel verstandig is.  

Houten Anders! beseft dat er heel veel mensen met kennis op dit gebied in Houten wonen. Daarom 
is het belangrijk om die kennis te gebruiken, te delen en bewonersinitiatieven en -voorstellen te 
ondersteunen. 

De gemeente moet inwoners laten zien wat mogelijk is. 

4.2.1. Meer energie 

 Houten Anders! wil elk alternatief voor opwekken van energie onderzoeken, met de eis dat 
deze nooit gezondheidsklachten voor direct omwonenden mag veroorzaken. Denk aan de 
mogelijkheid van thermische energie uit oppervlaktewater.  

 Houten Anders! wil zonnepanelen op alle gemeentegebouwen, elektrisch rijden bevorderen 
en de straatverlichting zo snel mogelijk aanpassen naar LED. 

 Houten Anders! wil een duidelijk zichtbare barometer in of bij het gemeentehuis en online, 
waar de inwoners van Houten kunnen zien hoe Houten ervoor staat qua bijdrage aan het 
klimaatakkoord.  

 Houten Anders! wil dat de gemeente een energiecentrum inricht, waar in samenwerking met 
de vele energie(vrijwilligers)organisaties inwoners informatie en begeleiding kunnen krijgen 
m.b.t. duurzaamheid en energie. 

4.3. Klimaataanpassing en biodiversiteit 

Houten Anders! wil met het oog op leefbaarheid meer natuurlijk groen en water. Er moet voldoende 
ruimte zijn voor water, voor bomen en verschillende soorten bloemen en planten. Het groen zorgt 
voor verkoeling in de zomer en biedt een leefomgeving aan diersoorten, zoals insecten, vogels en 
kleine zoogdieren. Het water is ook rijk aan leven en helpt bij het opvangen van overtollig regenwater. 
Samen met Milieuwerkgroep Houten en Houtense Bijzaken in het bijzonder, gaan we op zoek naar 
plekken waar kleine bossen (tiny forests) kunnen worden aangelegd en nemen we onnodig 
belemmerende regels weg om de natuur te verbeteren.    

Houten Anders! wil dat de gemeente duidelijk communiceert over wat inwoners zelf kunnen doen 
om hun tuin en omgeving aan te passen. Door ontstening en het toevoegen van verschillende 
soorten groen, het uitbreiden van Nieuw Wulven en ontwikkeling van het Hof van Wulven als bosrijke 
plek, maken we de groenverbindingen in Houten sterker en bereiden we Houten voor op de 
gevolgen van klimaatverandering. 
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5.           Ons thema economie en financiën 

Houten Anders! is er voor inwoners én ondernemers. Een betrokken gemeente staat naast haar 
ondernemers, denkt in mogelijkheden en blijft binnen de financiële kaders. Houten heeft daarom een 
duidelijke visie nodig op onze bedrijventerreinen, de winkelcentra en voorzieningen. Leegstand op 
het Rond biedt kansen voor zowel woningbouw als maatschappelijke initiatieven. Door samen te 
werken met ondernemers, ontstaat er een levendige werk- en leefomgeving.  

 “Een betrokken gemeente staat naast haar ondernemers, denkt in mogelijkheden en 
blijft binnen de financiële kaders” 

Financieel zal er weinig ruimte zijn in de aankomende raadsperiode. Bezuinigen in samenspraak met 
inwoners en ondernemers biedt kansen om dingen voortaan anders te doen en te leren. Dat betekent 
ook dat er meer transparantie moet zijn rondom de financiën van de gemeente. Houten Anders! is 
bereid om moeilijke keuzes te maken, maar legt de grens bij bezuinigingen op de kwetsbaarste 
inwoners. Zij mogen niet de rekening krijgen van de kromme verdeling van gemeentegeld in 
Nederland.  

5.1. Economie 

Houten heeft daarom een duidelijke visie nodig op onze bedrijventerreinen, te beginnen met de 
Doornkade. Het college stelde niet voor niets voor om er een woonwijk van te maken: er moet iets 
gebeuren, maar niet ten koste van de werkgelegenheid als het aan Houten Anders! ligt. Houten 
Anders! wil van het terrein een duurzaam en groen bedrijventerrein maken. Een plek waar nieuwe 
innovatieve bedrijven zich graag willen en kunnen vestigen.  

Om de leegstand op het Rond aan te pakken, zullen er winkelpanden moeten worden omgebouwd. 
Het is de vastgoedbedrijven al tijden niet gelukt om delen van het Rond te verhuren, dus kunnen we 
concluderen dat die tijd voorbij is. Leegstand trekt immers leegstand aan en we moeten ons 
onderscheiden van Utrecht en Nieuwegein. Met een compacter winkelcentrum ontstaat er ruimte 
om koopwoningen toe te voegen aan het centrum, een doelgroep die in het centrum nog weinig 
kans heeft en wel graag de horeca op het Rond bezoekt.  

 “Houten Anders! wil een groen en levendig centrum. Wij delen Het Rond opnieuw in 
om leegstaande winkels te gebruiken voor het bouwen van (koop)woningen en om 
initiatieven zoals expositieruimten, de Krachtfabriek en het Wereldhuis een plek te 
geven.“ 

De horeca in Houten, met name op Het Rond, in het Oude Dorp en op Castellum verdienen een 
meedenkende overheid. Ruimte voor (winter)terrassen of kleinschalige evenementen bieden deze 
ondernemers kansen en verhogen de sfeer in deze winkelcentra. Wij rekenen erop dat 
horecaondernemers het goede gesprek zullen voeren met de omwonenden, om samen tot goede 
afspraken te komen. Die verbinding vinden wij belangrijk. Wij zien daarnaast ruimte voor meer 
horeca. De coronaperiode heeft ons laten zien dat de horeca en de winkels elkaar nodig hebben 
gehad. We willen Het Rond, Castellum én het Oude Dorp dan ook als winkelgebieden aantrekkelijk 
houden.  

 HA!-speerpunt - Ondernemen 
Houten Anders! werkt intensief samen met lokale ondernemers. Samen werken wij aan 
een levendige werk- en leefomgeving in Houten. 
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Echte oplossingen voor maatschappelijke problemen komen meestal van ondernemende mensen en 
niet van een overheid. De gemeente moet zich vooral dienstverlenend en betrokken opstellen als 
ondernemers initiatieven ontwikkelen en actief met hen meedenken. Het organiseren van 
inwonersbetrokkenheid is een vak apart. Het is in het belang van de gemeenschap én van de 
ondernemer, dat de gemeente de ondernemer helpt bij het opzetten van een passend 
participatietraject als dat voor het initiatief noodzakelijk is. De gemeente moet heldere kaders stellen 
waar dat aan moet voldoen.   

5.1.1. Meer economie 

 Houten Anders! wil van de Doornkade een uniek, duurzaam, groen en bereikbaar 
bedrijventerrein maken, waar nieuwe bedrijven zich graag vestigen. 

 Houten Anders! wil de winkelgebieden weer laten floreren (bijvoorbeeld door meer culturele 
activiteiten) en de horeca meer ruimte geven. 

 Houten Anders! wil bedrijven die nu binnen de Rondweg zijn gevestigd op termijn stimuleren 
zich buiten de Rondweg te vestigen en daar voldoende ruimte voor te vinden en leegstand 
tegen te gaan.  

 Houten Anders! wil met ondernemers en inwoners een uitgebreide lange termijnvisie 
ontwikkelen op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze gemeente.  

5.2. Financiën 

Als het gaat om de financiële situatie van de gemeente, dan weet Houten Anders! dat het op dit 
moment niet rooskleurig is. De gemeente krijgt structureel te weinig geld om aan haar verplichtingen 
in het sociaal domein te voldoen. Er zal de komende jaren flink moeten worden bezuinigd als de 
Rijksoverheid niet met extra geld voor o.a. de jeugdzorg en WMO komt. Het is belangrijk dat inwoners 
en ondernemers mee kunnen denken over goede bezuinigingen om een sluitende 
meerjarenbegroting te krijgen.  

Al jaren wil Houten Anders! de hondenbelasting afschaffen. Het is nooit een geschikt moment om 
belastingen af te schaffen, dus we willen ook niet wachten. We vinden het een achterhaalde 
belasting, die ten onrechte onderscheid maakt tussen honden en katten. Iedere inwoner profiteert 
van de poepzakjesdispensers en het positieve opruimgedrag van hondenbezitters. De opruimplicht 
blijft bestaan.   

Bezuinigingen zijn een kans om dingen voortaan anders te gaan doen. Daarvoor moet exacter 
inzichtelijk worden waar de gemeente het geld bespaart en aan uitgeeft. Financiële mee- en 
tegenvallers zijn leermomenten om op een andere manier te begroten. Houten Anders! is bereid om 
moeilijke keuzes te maken, maar legt de grens bij bezuinigingen op de kwetsbaarste inwoners. Zij 
mogen niet de rekening krijgen van de kromme verdeling van gemeentegeld in Nederland.        

Houten Anders! wil alle inwoners laten profiteren van financiële meevallers. Daarom zullen wij een 
meevaller eerst inzetten om het niveau van voorzieningen op peil te houden. De voorzieningen (zoals 
zorg, wijkcentra, voet- en fietspaden) gaan al jaren achteruit. 

Houten Anders! wil dat de gemeente haar financiën transparanter maakt en daarmee begrip kweekt 
voor knelpunten die ontstaan als het Rijk taken naar de gemeenten afstoot, maar niet het benodigde 
budget daarvoor meegeeft. Verbeteringen in de gemeentelijke uitgaven kunnen voor bezuinigingen 
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zorgen. Wij zijn bereid moeilijke keuzes te maken, maar doen dat niet ten koste van de meest 
kwetsbare inwoners.  

Houten Anders! wil de Onroerend Zaakbelasting (OZB) verlagen voor zover er financiële ruimte is om 
dat te doen. In de huidige overspannen woningmarkt wordt door de gemeente meer OZB 
ontvangen. We willen de OZB in ieder geval berekenen op basis van een realistische OZB-waarde. 
Toch zijn de woonlasten in Houten ten opzichte van de andere gemeenten in de Provincie Utrecht 
gemiddeld. Volgens de Coelo Benchmark is dat voor Houten gemiddeld € 853 in 2021. Onder 
woonlasten rekent men de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing bij elkaar opgeteld.  

5.3. Ondernemen 

Houten Anders! wil nieuw, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap actief 
bevorderen. Vanuit de gemeente verwachten wij minder beperkende en meer alternatieve 
beleidsvoering voor onze agrarische sector, zodat landwinkels, campings, nieuwe natuur of 
woningbouw bespreekbaar wordt. Houten Anders! wil particuliere initiatieven met lokale oogmerken 
meer kansen bieden, zoals winkels met alleen streekproducten.   

Ondernemers mogen van een betrokken gemeente verwachten, dat deze met de ondernemer denkt 
in mogelijkheden en kansen.  
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6.           Ons thema wonen en leefbaarheid 

Het hebben van een huis dat je ook een ‘thuis’ kunt noemen is voor veel mensen de basis. Het bepaalt 
mee wat je plek is in de samenleving, dat je ergens bij hoort en geeft je rechten in de gemeente. Er is 
een groot tekort aan woningen in Houten. Daardoor hebben veel mensen nog geen passend huis 
en kunnen zich ook niet helemaal thuis voelen. Tot 2040 komen we in Houten ongeveer 4800 
woningen tekort, dat blijkt uit onderzoek. Houten Anders! wil, in balans met de leefomgeving en 
lokale wensen, de woningnood terugdringen en de betrokkenheid bij leefbaarheid in wijken 
ondersteunen.    

 “In balans met de leefomgeving en lokale wensen de woningnood terugdringen en 
de betrokkenheid bij leefbaarheid in wijken ondersteunen” 

Er zijn te weinig passende woningen voor starters en senioren en ook de verdeling van woningen in 
Houten is scheef. Er staan relatief veel sociale huurwoningen nabij de winkels en relatief veel 
grondgebonden koopwoningen in de omliggende wijken. Dit geldt vooral voor Houten-Noord. In 
Houten-Zuid is een meer evenwichtige verdeling van soorten woningen gerealiseerd, al zijn daar veel 
minder sociale huurwoningen gebouwd. De toewijzing van sociale huurwoningen verloopt zo 
transparant mogelijk.  

6.1. Wonen 

Ongeacht de plek waar we bouwen, moet nieuwbouw passen in de omgeving, passen bij de tijd en 
de woningbehoefte van de doelgroepen waarvoor gebouwd wordt. Daarbij wil Houten Anders! in 
stand houden dat huurders en kopers door elkaar wonen. Ook vinden wij het wenselijk dat 
wooncomplexen mengen in leeftijd. Senioren en starters kunnen vaak goed naast elkaar leven. 
Dankzij de doorstroming die wij op gang brengen, komen grondgebonden eengezinswoningen voor 
gezinnen met kinderen vrij. Diversiteit moet ook actief worden gestimuleerd door het soort 
bouwprojecten. Er zijn verschillende vormen denkbaar, zoals zelfbouwprojecten, social design, 
knarrenhofjes, collectief particulier opdrachtgeverschap, drijvende huizen, tiny houses en meer. Een 
aantal van deze soorten zijn uitermate geschikt voor ouderen, andere zijn meer geschikt voor 
jongeren. Zo voegen we voor elke groep nieuwe woningen toe. 

Houten Anders! begrijpt dat er ook binnen de rondweg woningen gebouwd moeten worden. Wel 
moet Houten zijn unieke karakter behouden en moet inbreiding met woningen passen binnen het 
karakter van Houten. Kantoorgebouwen vervangen door woningen kan een oplossing zijn, zolang 
de omgeving van deze kantoorgebouwen ook wordt aangepast aan de nieuwe bestemming, zodat 
het bedrijventerrein een woonomgeving wordt.  

 HA!-speerpunt - Wonen 
Houten Anders! wil betaalbaar, creatief en duurzaam bouwen met aandacht voor een 
fijne en gezonde leefomgeving, passend bij Houten en doorstroming voor Houtense 
woningzoekenden. 

Door meer verschillende woningen te bouwen, is er meer kans op doorstroming in alle wijken. 
Houten Anders! wil die doorstroming zoveel als mogelijk binnen Houten op gang brengen. De 
woonwensen van inwoners zijn daarvoor van belang. Senioren die nu te groot wonen in een buurt 
waar zij nu al hun contacten hebben, verhuizen veelal niet graag naar een nieuwe wijk, zoals Houten-
Oost. Er zal daarom ook in wijken moeten worden gezocht naar ruimte om (senioren)complexen te 
realiseren, zodat we deze groepen een aantrekkelijk alternatief kunnen bieden. Deze woningen 
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moeten betaalbaar zijn en als eerste beschikbaar komen voor bewoners van de wijk. Voor Houten 
Anders! is het vanzelfsprekend dat woningbouwprojecten met een zorgvuldig participatieproces tot 
stand komen waarbij de omwonenden mee kunnen denken en actief betrokken worden.  

Houten Anders! wil betaalbaar, creatief en duurzaam bouwen met aandacht voor een fijne en 
gezonde leefomgeving, passend bij Houten en met aandacht voor doorstroming voor Houtense 
woningzoekenden. Houten Anders! blijft kritisch kijken naar de prestaties van woningcorporaties. Het 
wordt tijd dat zij werk maken van ambities op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en 
onderhoud. De huren in Houten zijn hoog en er zijn geen redelijke alternatieven. Sommige 
huishoudens komen daardoor in de knel. Houten Anders! wil meer betrokkenheid bij deze groep 
mensen die het moeilijk heeft.  

Er is bovendien lange tijd weinig tot geen onderhoud gepleegd aan de sociale huurwoningen in 
Houten. Een aantal complexen zijn toe aan een opknapbeurt. Met name de oudere woningen van 
Viveste verdienen het om beter te worden geïsoleerd en verduurzaamd. Er zijn nog woningen met 
enkel glas en sommige appartementencomplexen zijn onvoldoende aangepast op de aanwezigheid 
van scootmobielen, bakfietsen en andere vervoersmiddelen die in deze tijd veel worden gebruikt. 
Houten Anders! wil dat alle sociale huurwoningen minimaal tot energielabel B worden gerenoveerd 
vóór 2026. 

Daar moet tegenover staan dat woningcorporatie Viveste vanuit de gemeente alle ruimte krijgt om 
flink bij te bouwen. Samen met Viveste en andere bouwpartijen willen we op zoek naar manieren om 
het proces van bouwen in de gemeente te versnellen en betrokkenheid van omwonenden te 
versterken. 

Houten Anders! vindt dat Viveste een volwaardige onafhankelijke vertegenwoordiging van huurders 
mogelijk moet maken. Bewonerscommissies en de huurdersvertegenwoordiging mogen rekenen op 
een gemeente die actief de samenwerking zoekt om huurders een stem te geven bij 
beleidsveranderingen en projecten in hun wijk. 

Soms hebben inwoners door omstandigheden direct een woning nodig. Onder strenge 
voorwaarden kunnen inwoners urgentie krijgen. De urgentiecommissie beslist wie in aanmerking 
komt voor deze voorrangspositie op de woningmarkt. Houten Anders! vindt niet dat de 
urgentiecommissie moet bestaan uit vertegenwoordigers van woningcorporatie Viveste. Leden van 
zo'n commissie moeten echt onafhankelijk zijn.  

6.1.1. Meer wonen  

 Houten Anders! wil heel veel nieuwe woningbouw, passend bij het Houtens karakter. Daarbij 
moet een tijdige participatie van alle direct omwonenden worden gegarandeerd. Juist voor 
starters en voor doorstromende senioren zijn er grote knelpunten op de huidige Houtense 
woningmarkt. Met bijvoorbeeld doelgroepenvorderingen moeten Houtenaren zo veel 
mogelijk voorrang worden verleend bij nieuwe en vrijkomende woningen. Wachtlijsten, 
sociale huur/koop en urgentie zijn hierbij aandachtspunten. 

 Houten Anders! wil scherp in de gaten houden hoe de nieuwe regels voor 
inkomensafhankelijke huurverhoging effect hebben in Houten.   

 Houten Anders! wil dat Viveste een inhaalslag maakt met het achterstallig onderhoud, huizen 
actiever gaat isoleren en investeert in het toegankelijk maken van wooncomplexen.    
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 Houten Anders! wil dat Houten gaat voldoen aan de regionale afspraak om 30 procent van 
de woningvoorraad sociale huur te laten zijn.  

 Houten Anders! wil dat de gemeente veel meer bouwruimte beschikbaar stelt aan Viveste om 
te bouwen, zodat de wachtlijsten serieus kunnen worden aangepakt.  

 Houten Anders! wil een actieplan voor doorstroming, waarbij alle (markt)partijen worden 
betrokken om de Houtense doorstroming zo goed mogelijk op gang te brengen en op gang 
te houden.  

 Houten Anders! wil meer diversiteit in het woningaanbod, door op veel verschillende 
manieren betaalbare woningbouw tot stand te brengen, inclusief zelfbouw.   

 Houten Anders! wil dat bij bouwprojecten gekeken wordt wat passend is in de omgeving met 
betrekking tot volume en hoogte. Er is geen vaste regel voor heel Houten, zelfs niet in het 
centrum. Op sommige plekken kan 8 hoog best, op andere plekken is 4 hoog al veel te hoog. 

 Houten Anders! wil dat de gemeente alles in het werk stelt om doorlooptijden van 
woningbouwprocedures te verkorten, zonder afbreuk te doen aan zorgvuldigheid. 

6.2. Leefbaarheid 

Een prettige woonomgeving is erg belangrijk voor het woongenot van mensen. De leefbaarheid van 
wijken is daarom erg belangrijk voor Houten Anders!. Overlastsituaties, zwerfvuil, onkruid en 
hondenpoep: zij hebben een negatief effect op de sfeer in een wijk. Voldoende groen en 
ontmoetingsplekken dragen juist positief bij. Initiatieven, zoals de Krachtfabriek, het Wereldhuis en de 
Voedselbank, horen daarom wat ons betreft binnen de Rondweg thuis, bij voorkeur aan de randen 
van de centra. Zij dragen positief bij aan de verbinding tussen inwoners onderling en daarmee aan 
de leefbaarheid.        

Houten Anders! wil meer kansen en ruimte voor inwoners om zich actief in te zetten voor de 
leefbaarheid in de eigen wijk. De zwerfvuilacties zijn een aanwinst voor Houten en ook de “Ons 
Buiten”-tuinen brengen straten en complexen dichter tot elkaar. We willen meer van dit soort 
initiatieven die verbinden in de wijken. Houten Anders! wil dat de gemeente inwoners hierbij helpt 
als dat nodig of gewenst is.  

 HA!-speerpunt - Samen werken aan de wijk 
Houten Anders! geeft bewoners invloed bij het inrichten en verbeteren van hun 
leefomgeving. Initiatieven van inwoners in de wijken en de dorpen worden actief 
ondersteund en de inwoners betrokken. 

Samen met bewonerscommissies investeert woningcorporatie Viveste al veel in de leefbaarheid van 
wijken. Daar mag volgens Houten Anders! meer positieve aandacht voor zijn. Houten Anders! wil dat 
Viveste meer doet om samen met huurders zichtbaar te zijn. 

Houten Anders! ziet mogelijkheden om gemeentetaken over te laten aan bewoners, maar wel onder 
het motto: voor wat, hoort wat. Door bijvoorbeeld een deel van het groen in eigen beheer te nemen, 
prullenbakken te adopteren, kan bijvoorbeeld worden gespaard voor een speeltuin, buurtbarbecue 
of een andere wens van buurtbewoners in die wijk. Een goede buur is immers beter dan een verre 
vriend. 
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6.2.1. Meer leefbaarheid 

 Houten Anders! wil een sociale samenleving gebaseerd op onze Houtense normen en 
waarden. Mensen moeten elkaar rustig en veilig kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. 
Goed burencontact en grote betrokkenheid binnen de eigen buurt zijn daarbij van belang. 
Wij willen graag meer buurtinitiatieven en -ontmoetingsplekken. 

 Houten Anders! wil maatschappelijke initiatieven binnen de Rondweg en nabij de centra 
huisvesten. 

 Houten Anders! wil leefbaarheid in de wijken bevorderen door meer aandacht te hebben voor 
sport, cultuur en vergroening in de wijken (zie cultuur & sport; duurzaamheid).  

 Houten Anders! wil de leefbaarheid in wijken verhogen door samen te werken met 
sleutelfiguren op het gebied van veiligheid en overlastsituaties. (zie veiligheid en verkeer). 
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7.           Ons thema veiligheid en verkeer 

Houten Anders! maakt zich zorgen om de veiligheid in Houten en wil veiligheid hoog op de politieke 
agenda. Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen in onze gemeente, zonder gevoelens van 
onveiligheid. Houten Anders! wil inwoners meer betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in hun 
wijk. Samen met sleutelfiguren in de wijk gaan handhavers en wijkagenten op zoek naar kwetsbare 
plekken in de wijk en die wil Houten Anders! verbeteren.  

Ook de veiligheid in het verkeer vindt Houten Anders! belangrijk. Houten Fietsstad is een titel om trots 
op te zijn. In een echte fietsstad is er ook op een veilige manier ruimte voor ander vervoer, zoals de 
auto of de voetganger. Houten Anders! wil zich blijven inspannen voor veilige fiets- en wandelpaden 
in Houten. Door ongemakken weg te halen, stimuleren we het gebruik van de fiets. Inwoners weten 
deze ongemakkelijke situaties dichtbij huis het beste aan te wijzen. Daarom willen we samen met 
betrokken inwoners daadkrachtig optreden tegen onveilige situaties en samenwerken aan veilig 
lokaal vervoer. 

 “Samen met betrokken inwoners daadkrachtig optreden tegen onveilige situaties en 
samenwerken aan veilig lokaal vervoer” 

7.1. Veiligheid 

Houten is een relatief veilige gemeente. De laatste twee jaar is het aantal woninginbraken 
desondanks toegenomen. Het is een zorg voor Houten Anders!, want dit heeft een grote impact op 
het veiligheidsgevoel van inwoners. De buurtpreventieapp van Veilig Houten is een belangrijk middel 
in de strijd tegen woninginbraken en andere vormen van criminaliteit, zoals overvallen en 
fietsendiefstal. We zijn als inwoners samen verantwoordelijk voor onze veiligheid, dat kunnen we niet 
enkel overlaten aan de politie en de gemeentelijke handhavers (BOA's). Zij hebben uw ogen, oren en 
kennis van de wijk nodig om hun werk te kunnen doen. Samen met sleutelfiguren in de wijk gaan 
handhavers en wijkagenten op zoek naar kwetsbare plekken in de wijk en die wil Houten Anders! 
verbeteren. 

 HA!-speerpunt - Veilig samenleven  
Houten Anders! staat voor een gemeente waarin iedereen veilig kan zijn. We zetten de 
aanpak van criminaliteit, overlast en discriminatie hoog op de politieke agenda. 

Op sommige plekken blijkt overlast van jongeren. Het overmatig gebruik van lachgas en drugs maakt 
zo'n plek onveilig. Houten Anders! wil in gesprek blijven met de jongeren om voldoende ‘chillzones’ 
te hebben binnen en buiten de Rondweg. Er zijn er nu vier, maar als het nodig is, willen wij meer 
plekken voor jongeren creëren waar zij kunnen ontmoeten en ontspannen. (Zie zorg en welzijn). 
Daarnaast moet er veel strikter worden gehandhaafd op overlast door drugsgebruik en lachgas, ook 
in de avond. Het bezit van lachgas is landelijk een toegestaan middel, waardoor er alleen op overlast 
kan worden gehandhaafd sinds dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen 
door inzet van Houten Anders! Daarom willen we dat de politie en onze BOA's intensief gaan 
controleren in de openbare ruimte. Samen met jongerenwerk van Van Houten & Co kan overlast 
duurzaam worden aangepakt en blijven onze jongeren vrij van deze drugs. Uiteindelijk is Houten 
Anders! er een groot voorstander van om lachgas permanent te verbieden.  

7.1.1. Meer veiligheid 
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 Houten Anders! wil dat inwoners samen met de politie, brandweer en handhavers 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Via Veilig Houten Buurtpreventie zorgen we samen 
voor een veilige wijk.  

 Houten Anders! wil dat handhavers van de gemeente ook actief, zichtbaar en bereikbaar zijn 
in het weekend en de avonduren. 

 Houten Anders! wil overlast en onveilige situaties aanpakken, door handhavers en 
wijkagenten intensiever te laten samenwerken met sleutelfiguren in de wijk.     

 Houten Anders! wil dat elke wijk het Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat ‘veilige wijk’ 
krijgt. Dat betekent dat alle woningen, complexen en de omgeving naar de nieuwste 
veiligheidseisen worden ingericht.  

 Houten Anders! wil meer zicht op criminaliteit door gericht cameratoezicht op een aantal 
‘hotspots’ toe te staan.    

 Houten Anders! wil in gesprek blijven met de jongeren om voor hen voldoende en 
verscheidene ontmoetingsplekken te hebben binnen en buiten de Rondweg. 

7.2. Fietsen 

Wij breiden Fietsstad Houten graag uit met titels als E-bikestad én Wandelstad. Dat betekent dat er 
naast goede en veilige fietspaden extra aandacht is voor de voetpaden in de hele gemeente. Ook die 
moeten breed en vlak genoeg zijn, zodat inwoners met wandelwagens, rolstoelen en rollators zich 
niet gedwongen voelen om zich onveilig op het, wel als prettig egaal ervaren, fietspad te wandelen. 
Voor E-bikes zijn voldoende oplaadpunten nodig en veilige stallingen.  

Inwoners weten de ongemakkelijke situaties voor wandelaars en fietsers dichtbij huis het beste aan 
te wijzen. Daarom willen we samen met betrokken inwoners daadkrachtig optreden tegen onveilige 
situaties. Daarbij moet een goed evenwicht zijn tussen al het verkeer, want een fietsstad en 
wandelstad heeft ook aandacht voor ander gemotoriseerd verkeer, zoals e-bikes, scootmobielen, 
motoren en auto's. 

Op dit moment is de kwaliteit van het fietspad veel minder zodra je de Rondweg onderdoor fietst. 
Alsof je dan Houten uit bent en de fietsstad ophoudt. Houten Anders! wil graag een fietsgemeente 
zijn, zodat ook alle wegen in de dorpen Houten, 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal en tussen deze 
dorpen onderling goed begaanbaar zijn voor de fiets. Ook een goede fietsaansluiting op omliggende 
gemeenten moet vanzelfsprekend zijn.  

7.2.1. Meer fietsen 

 Houten Anders! wil een visie opstellen voor voet- en fietspadenbeleid waarmee we als 
gemeente meer aandacht hebben voor kwaliteit, bereikbaarheid, veiligheid en 
toegankelijkheid van onze voet- en fietspaden, ook voor minder validen.  

 Houten Anders! wil fietsgebruik verder stimuleren door te zorgen voor voldoende veilige 
stallingen op openbare plekken, in wooncomplexen en bij nieuwbouw.  

 Houten anders! wil optimale fietsveiligheid. Veilige fietspaden, zijn fietspaden waar voldoende 
ruimte is voor voetgangers op de voetpaden naast de fietspaden en waar auto's goed 
overzicht hebben als zij de fietsers kruisen. 
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 Houten Anders! wil graag dat Houten dé Fietsstad blijft. Wij zijn daar trots op. Het wordt wel 
tijd om deze uitdaging te combineren met andere uitdagingen. Juist in Fietsstad Houten 
hebben we de ruimte voor het langste energie-opwekkende fietspad van Nederland. 

 Houten Anders! wil dat er met visie wordt gewerkt aan betere fiets- en wandelpaden. Daarbij 
moeten 't Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal met elkaar en met Houten worden verbonden 
met voldoende brede en goed onderhouden (fiets)paden. 

 Houten Anders! wil dat Houten óók E-bikestad wordt. Met al het toegenomen elektrische 
verkeer, moeten alle fietspaden worden herzien op het gebied van veiligheid.   

 Houten Anders! wil snelfietsroutes naar alle omliggende steden en dorpen. 

 Houten Anders! wil op veel bezochte locaties (zoals bij het theater, de winkelcentra en 
wijkcentra) en in wooncomplexen voldoende plekken voor e-bikes, bakfietsen en 
scootmobielen.   

 Houten Anders! wil fietstoerisme promoten. We hebben met de Hollandse Waterlinie een 
verhaal te vertellen aan de hand van interessante fietsroutes. 

 Op die plaatsen waar voetgangers en fietsers van dezelfde paden gebruik maken, moet het 
pad worden aangeduid als "voetpad, fietser te gast".  

 Houten Anders! wil dat de gemeente gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers en wandelaars, 
zoals het fietskruispunt bij het gemeentehuis, de hoek van de Molenzoom en de Kruitmolen 
en de schooloversteekplaats op het Schelhout naast het fietspad in kaart brengt en een plan 
maakt om deze situaties veilig te maken. 

7.3. Duurzame OV-mobiliteit 

Het openbaar vervoer in Houten wordt telkens een beetje minder. Dankzij de flexbussen hebben we 
nog een aansluiting naar de dorpen en dat is gelukkig, maar niet genoeg. Houten Anders! zoekt 
daarom naar mogelijkheden om de electrokarren van Duurzaam Vervoer Houten ook te verbinden 
met de dorpskernen 't Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal.   

Bovendien blijft Houten Anders! zich inzetten voor een goede OV-verbinding in de regio, met name 
tussen Houten en Nieuwegein, Utrecht, Bunnik en Wijk bij Duurstede is een OV-verbinding buiten 
kantoortijden gewenst. OV moet een echt alternatief voor de auto zijn. Op dit moment kunnen nog 
veel plaatsen in de regio niet rechtstreeks vanuit Houten met het OV worden bereikt. 

7.4. Bereikbaarheid en parkeerbeleid 

Juist in een Fietsstad als Houten, moet er ook oog blijven voor het autoverkeer. Houten Anders! wil 
de auto niet ontmoedigen, maar juist de fiets aantrekkelijker maken. We zien wel dat er langzaam 
maar zeker minder auto's nodig zijn en voor veel mensen het idee van een deelauto in plaats van een 
tweede auto aanlokkelijk klinkt. Dat betekent niet dat het minder druk zal worden op de wegen 
rondom Houten. Er moet immers bijgebouwd worden. 

Houten is een gemeente met veel forenzen. De toegangswegen van- en naar Houten zijn erg druk. 
De aansluiting met de A12 richting Arnhem moet er wat ons betreft komen, ook als er niet zal worden 
gebouwd in Houten-Oost. Daarnaast zal een verbeterde doorstroming op de Rondweg helpen om 
snelheidsovertredingen en ongelukken tegen te gaan. Houten Anders! wil voorkomen dat de 
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automobilist in Houten vastloopt. Wellicht moeten ook de Utrechtseweg en de A27 worden 
aangepakt om Houten bereikbaar te houden. 

Houten Anders! vindt dat er bij woningen, winkels en horeca voldoende gratis parkeerplaats is voor 
inwoners en bezoekers. Ondernemers bieden in parkeergarages het winkelende publiek 2 uur gratis 
parkeren aan. Dat werkt goed om langdurig parkeren tegen te gaan en mag op centrumlocaties wel 
betaald blijven. Wij zijn dus tegen betaald kortdurend parkeren voor bezoekers van winkels en horeca. 
Wel moeten parkeerplaatsen in Houten meer worden vergroend, waar mogelijk en in overleg met 
omwonenden.  

Houten heeft relatief hoge geluidsnormen vastgesteld (plandrempel, 65 dB), terwijl aanhoudend 
geluid van wegverkeer boven 53 dB al negatieve effecten heeft op de gezondheid van mensen. Met 
aanpassingen aan het wegdek kan het geluid van wegverkeer worden verminderd. We nemen extra 
maatregelen bij bouwprojecten.          

7.4.1. Meer bereikbaarheid  

 Houten Anders! wil een verbeterde en veilige doorstroming op de Rondweg en wil laten 
onderzoeken waar knelpunten in het verkeer aangepakt moeten worden.   

 Ondanks dat Houten Anders! fietsgebruik nog meer wil stimuleren, willen we autogebruikers 
niet beperken. Horeca, winkels en andere voorzieningen moeten ook goed bereikbaar zijn 
voor de automobilist.  

 Houten Anders! wil dat Houten ook richting Arnhem wordt aangesloten op de A12. 

 Houten Anders! wil voorkomen dat de automobilist in Houten vastloopt.  
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8.           Ons thema ruimte en regio 

Ruimtelijke keuzes hebben veel impact op de leefomgeving. Houten Anders! ziet Houten als een poort 
tussen het Kromme Rijngebied en Utrecht. In Houten begint het groen, de landschappelijkheid en de 
fietsvriendelijkheid waar dit gebied bekend om staat. De woningbouwopgave willen wij vooral in 
Houten-Oost realiseren. Wij willen niet met onze woningbouw vastgroeien aan Utrecht. 
Samenwerking met de gemeenten in het Kromme Rijngebied is daarom belangrijk voor een goede 
ruimtelijke inpassing van Houten-Oost, passend bij de bestaande structuur van het landschap.   

 “Transparante procedures laten de ruimtelijke en regionale ontwikkelingen passen bij 
de Houtense behoeften” 

Houten Anders! staat open voor samenwerking met andere gemeenten en organisaties in de regio. 
Naast dat een samenwerking goed moet zijn voor Houten, horen beslissingen in deze 
samenwerkingen democratisch en transparant zijn. Alleen dan kan de gemeente Houten haar eigen 
keuzes verantwoorden in zo'n samenwerking. 

8.1. Ruimte 

Houten Anders! was één van de eerste partijen die stelde dat Houten-Oost de meest geschikte plek 
was voor uitbreiding van Houten. Mede dankzij de werkgroep Manifest Houtense Koers is het 
bouwen in Houten-Oost onderzocht. De 4800 woningen die volgens onderzoeken als Houtense 
behoefte worden genoemd, willen wij voor 2040 hebben gebouwd. En zo snel als mogelijk. Het 
merendeel daarvan zal in Houten-Oost een plekje krijgen, een deel komt op de Molenzoom door 
ombouw van kantoren. Een deel zal in het centrumgebied worden gebouwd, ter vervanging van de 
lege winkels en in de wijken eromheen. Alles wat gebouwd wordt, moet passen bij de leefomgeving. 
Soms is dat hoogbouw als er bijvoorbeeld al hoogbouw omheen staat en soms beslist geen 
hoogbouw.  

Wij bouwen geen woningen op minder dan 300 meter van de snelweg. We vinden de 
gezondheidsrisico's te groot en zien meerwaarde in de aanleg van bomen in het Hof van Wulven. 
Door niet langs de snelweg te bouwen, ontstaan daar mogelijkheden voor windmolens van beperkte 
hoogte en voorkomen we dat we vastgroeien aan Utrecht. We zien mogelijkheden in plannen als 
‘Park Laagraven’. Houten Anders! wil niet opgeslokt worden door Utrecht. 

Elke Kromme Rijngemeente zal woningen willen bouwen en kijkt daarvoor naar het Kromme 
Rijngebied. Tegelijkertijd willen alle gemeenten dat gebied beschermen en versterken met 
landschappelijke elementen. Daarom willen we meer samenwerken in het Kromme Rijngebied om de 
ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen. 

 HA!-speerpunt - Het Kromme Rijngebied  
Houten Anders! ziet Houten als de poort naar het Kromme Rijngebied: groen, 
landschappelijk, fietsvriendelijk en geen aansluiting bij het stadse Utrecht, dus wij kiezen 
voor groei in Houten-Oost. 

Met de komst van de nieuwe omgevingswet is het extra belangrijk dat de afspraken voor het gebruik 
van de ruimte duidelijk zijn. Houten Anders! zal zich blijven inzetten voor heldere kaders. Het is voor 
ons heel belangrijk dat inwoners voldoende worden betrokken bij plannen. In de dorpen zouden 
gesprekstafels kunnen bijdragen aan meer regie vanuit inwoners op plannenmakerij in en rondom 
het dorp. Als dit succesvol is, zouden we dat ook per wijk in Houten kunnen opzetten.  
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8.1.1. Meer ruimte 

 Houten Anders! vindt Houten-Oost de perfecte locatie als oplossing voor de grote Houtense 
woningnood. 

 Houten Anders! wil dat we de ruimte niet volproppen ten behoeve van woningen. Het 
huidige karakter van Houten met veel groen, fietspaden en beperkte hoogte van gebouwen 
biedt een prettige en gezonde leefomgeving die we willen behouden.  

 Houten Anders! wil dat er zeker 4800 woningen worden toegevoegd tot 2040, omdat dit 
volgens onderzoek de ‘Houtense behoefte’ aan woningen zal zijn. 

 Houten Anders! wil nabij de snelweg geen woningbouw, maar Hof van Wulven bij voorkeur 
inrichten als natuurgebied zonder rijbeplanting. 

 Houten Anders! wil dat woningen, die worden toegevoegd tussen bestaande bouw, passen 
bij de bestaande bouw. Dit betekent in sommige gevallen dat hoogbouw passend is, maar 
altijd op gepaste afstand van laagbouw. 

8.2. Regio 

Houten werkt intensief samen met omliggende gemeenten op het gebied van werk & inkomen, het 
regionaal archief, recreatieschap, ruimteverdeling, duurzaamheid, energieopwekking, 
landschapsbeheer, woningverdeling, gezondheid, parkeerbeleid en meer. Houten Anders! ziet het 
belang van deze samenwerkingen, omdat gemeenten al hun taken niet meer alleen uit kunnen 
voeren. Dat wordt te duur. Houten Anders! blijft wel kritisch op deze regionale samenwerkingen.  

Houten Anders! wil dat keuzes in deze regionale samenwerkingen transparanter worden gemaakt. 
We willen dat het voor inwoners duidelijker wordt hoe keuzes in regionale samenwerkingen 
genomen worden, zodat inwoners meer invloed kunnen hebben.   

8.2.1. Meer regionaal 

 Houten Anders! ziet Houten als onderdeel van het Kromme Rijngebied. Houten past niet in 
het stedelijke van Utrecht en Nieuwegein. De verbondenheid is veel groter met de Oostkant 
en daar willen we onze ogen op richten. 

 Houten Anders! wil samenwerken in de regio en regionale besluitvorming democratischer en 
transparanter maken. De gemeente Houten gaat over haar eigen beslissingen en inwoners 
moeten goed kunnen volgen wie waarover beslist. 

 Houten Anders! wil met de regio meer in overleg over woningbouw en infrastructuur. Samen 
kunnen we een betere balans vinden in welke woningen waar het beste passen en zorgen 
we dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid op hoog niveau blijven.  

 Houten Anders! wil samen met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede werken aan een 
duurzame Kromme Rijnstreek, met behoud van het karakter, ruimte voor agrarische bedrijven 
en meer biodiversiteit.  
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9.           Ons thema zorg en welzijn  

Houten Anders! wil een samenleving waarin inwoners betrokken zijn bij elkaars welzijn. De manier 
waarop wij omzien naar elkaar en samenwerken bepaalt of alle inwoners mee kunnen doen en bij 
kunnen dragen aan onze gemeente. Houten Anders! wil daarom een gemeente die inwoners actief 
ondersteunt in het ideaal van samenredzaamheid. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente 
inwoners actief in staat moet stellen om elkaar onderling te helpen. Op die manier ontstaat er in onze 
gemeente meer ruimte voor professionals om inwoners met grotere problemen persoonlijk en in 
vertrouwen te helpen.   

 “Samen met haar inwoners organiseert een betrokken gemeente de zorg zo lokaal en 
transparant mogelijk” 

Houten Anders! kiest ervoor om te investeren in preventiebeleid. Een visie op cultuur én zorg, sport- 
en chillzones en Healthy Houten dragen hier aan bij. Door nauwer samen te werken met lokale 
verenigingen en organisaties en mensen met elkaar in contact te brengen, vergroten we de 
samenredzaamheid van inwoners. Bovendien zien wij dat het ontbreken van voorzieningen zoals een 
permanente ambulancestandplaats en een huisartsenpost in het groeiende Houten een bijzonder 
gemis zijn.   

De zorg is erg complex. Voor wie hulp van de gemeente vraagt, moet kunnen rekenen op heldere 
informatie en ondersteuning. Bij elke intake van zorg moet de gemeente informatie verstrekken over 
de mogelijkheid tot cliëntondersteuning. Houten Anders! wil meer aandacht voor onafhankelijke 
cliëntondersteuners en vindt de huidige oplossing (Van Houten & Co en Stichting MEE) onvoldoende 
onafhankelijk. De gemeente moet zich bovendien sterk maken voor een transparante dossiervorming 
bij aanbieders van jeugdzorg, vergelijkbaar met wat in ziekhuizen al heel gebruikelijk is. Daar kunnen 
patiënten hun eigen dossier (digitaal) raadplegen en aanvullen.  

Ook de sociaal ombudsfunctionaris zou niet in dienst mogen zijn van de gemeente. Wij hebben veel 
vertrouwen in de huidige ombudsfunctionaris, die zich voor zover bekend onafhankelijk opstelt, maar 
in de ogen van cliënten in conflict met de gemeente ontstaat een schijn van partijdigheid die niet 
goed is voor het aanzien van de gemeente.   

Houten Anders! is er groot voorstander van om de best opgeleide zorgprofessionals de 
intakegesprekken te laten voeren. Het vereist immers veel deskundigheid om in één keer door te 
verwijzen naar de best passende hulp. Of het nu gaat over de WMO, jeugdhulp, 
schuldenproblematiek of werkloosheid, het is een stuk voordeliger en beter voor diegene die hulp 
nodig heeft wanneer die hulp in één keer juist is. 

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de WMO en de uitvoering van de 
participatiewet. Voor jeugdhulp en WMO krijgen gemeenten tot nu toe structureel te weinig geld. 
We zullen op een vernieuwende manier moeten zoeken naar mogelijkheden om de zorg te 
verbeteren en betaalbaar te maken. Daarbij kunnen we leren van wat er al in andere gemeenten 
aangepakt is.  

9.1. WMO 

Houten Anders! ziet een veel grotere rol weggelegd voor inwoners binnen de zorg. Niet alleen om 
deze betaalbaar te houden. Een keertje boodschappen doen, met een buur naar het ziekenhuis of 
een kind mee laten eten waar het thuis even niet zo lekker gaat. Het zijn kleinigheden die veel 
Houtenaren al voor elkaar doen, omdat het mensen met elkaar verbindt. Wijken die denken dat zij de 
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zorg voor inwoners beter (en goedkoper) kunnen organiseren dagen wij uit om met een plan te 
komen voor een zorgcoöperatie. Zij worden ondersteund en geholpen om inwoners met een 
hulpvraag langer hulp te bieden met behulp van informele zorg. Dit komt de verbondenheid in de 
wijk ten goede en vergroot de samenredzaamheid. Houten Anders! wil breder onderzoeken hoe 
zulke projecten in Houten kunnen worden opgestart en ondersteunt iedereen die zich beroept op 
het uitdaagrecht. 

Veel van de WMO-gerelateerde zorgkosten hangen samen met het huis waar mensen wonen: 
schoonmaak, woningaanpassingen, hulpmiddelen. Met het oog op de vergrijzing moeten nieuwe 
woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn. Ook wil Houten Anders! meer woningen die 
geschikt zijn voor senioren, met een ruime lift, goede bergruimte voor hulpmiddelen (zoals 
scootmobielen, driewielfietsen en rolstoelen), gelijkvloers zonder drempels, een ruime badkamer, 
brede deurposten en compact qua opzet. Het zal de kosten voor huishoudelijke hulp en 
woningaanpassingen in de toekomst verlagen en stelt ouderen in staat om langer zelfstandig te 
wonen en deel te nemen aan de samenleving. Ook moet het aanvragen van een vergunning voor 
een mantelzorgwoning of het bouwen van een kangoeroewoning gemakkelijker worden gemaakt.  

Zonder vrijwilligers en mantelzorgers zou de zorg in Nederland direct stilvallen. De professionals in 
de zorg zouden tijd tekort komen om alle benodigde zorg te verlenen. Het is daarom belangrijk dat 
de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers voldoende ondersteunt. Het Steunpunt Mantelzorg is een 
belangrijke steunpilaar voor mantelzorgers. Met de aanstaande vergrijzing is voorzichtigheid 
geboden. Met name jonge mantelzorgers moeten veel verantwoordelijkheden combineren met 
zorgtaken en daar mogen we niet te licht over denken. De jaarlijkse waarderingsmarkt is een 
cadeautje van de gemeente aan mantelzorgers die wij vol zullen houden. Ook vrijwilligers in de zorg 
verdienen het om af en toe in het zonnetje te worden gezet. De gemeente moet helder beleid hebben 
over de manier waarop zij mantelzorgers en vrijwilligers, groot en klein, tot steun kan zijn. 

9.1.1. Meer WMO 

 Houten Anders! wil dat nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten rekening houden met 
een vergrijzende bevolking. Door huizen nu al aan te passen, verlagen we kosten in de 
toekomst. 

 Houten Anders! wil voldoende ruimte in wooncomplexen voor scootmobielen, driewielers en 
andere vervoersmiddelen, zodat het gemakkelijker wordt om die hulpmiddelen te gebruiken. 

 Houten Anders! wil dat er meer en betere voorzieningen voor minder validen komen. Ook de 
bestaande voorzieningen moeten kritisch worden bekeken. Inwoners met een beperking 
moeten zo zelfstandig en actief mogelijk kunnen leven. 

 Houten Anders! wil het gemakkelijker maken om mantelzorg- en kangoeroewoningen te 
realiseren.  

9.2. Werk en inkomen 

Op het gebied van Werk & Inkomen zijn de afgelopen jaren goede initiatieven ontwikkeld, zoals de 
Houtense Werktafel. Een team van werkcoaches zet zich in om inwoners van Houten te 
ondersteunen in het vinden van betaald of onbetaald werk of een opleiding als dat niet 
vanzelfsprekend is. Inwoners die meerdere problemen tegelijk hebben op het gebied van wonen, 
inkomen, werken, gezondheid en welzijn worden geholpen om die problemen aan te pakken in het 
experiment ‘Op Koers’, zodat er weer ruimte ontstaat om in de samenleving mee te doen. Het is een 
samenwerking van het Sociaal Team, Van Houten & Co en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zoals 



Houten Anders! Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

 Eindredactie: Axel Eerdman en John de Pagter                                                               Pagina 32 van 45 

Houten Anders! die graag ziet. Samen helpen zij inwoners in één keer goed en betrekken andere 
partijen zoals woningcorporatie Viveste als dat nodig is. Deze manier van probleemoplossing past bij 
de betrokken gemeente waar Houten Anders! voor staat, dus wij willen deze werkwijze volhouden.  

Uit onderzoek van de rekenkamer is gebleken dat de inkomensregelingen in Houten niet goed zijn 
onderbouwd. Er zijn regionale verschillen en de Houtense inkomensgrenzen zijn niet helder 
uitgelegd. Voor elke regeling moeten inwoners weer naar een ander loket en dat verhoogt de kans 
dat regelingen worden vergeten, waardoor problemen van inwoners onnodig kunnen verslechteren. 
Houten Anders! wil een duidelijker en leesbaar beleid waar alle regelingen voor de minima in zijn 
opgenomen. Houten Anders! wil ook dat inwoners die het financieel moeilijk hebben slechts één keer 
hun administratie moeten laten zien om gebruik te kunnen maken van de regelingen die bij hun 
situatie passen. Het spaart inwoners en organisaties veel tijd, geld en irritatie en bovendien krijgen 
inwoners dan waar zij recht op hebben.    

Houten Anders! wil uitgaan van vertrouwen, de menselijke maat en begrip. Het is in het belang van 
ons allemaal, dat inwoners met financiële zorgen, door schulden of langdurige werkloosheid, goed 
worden begeleid naar financiële rust of nieuw werk. Als de persoonlijke begeleiding en controle goed 
zijn, dan valt eventueel misbruik snel op. Wie dan toch bewust fraudeert, mag wat ons betreft stevig 
worden aangepakt. 

9.2.1. Meer werk en inkomen 

 Houten Anders! wil het project ‘Op Koers’ voortzetten om multiproblematiek effectief aan te 
pakken. 

 Houten Anders! wil meer diversiteit in werkzaamheden die bij de Houtense Werktafel mogelijk 
zijn.  

 Houten Anders! wil dat mensen met schulden persoonlijker worden geholpen. 

 Houten Anders! wil actief op zoek naar tegenstrijdige en onzinnige regels die mensen 
tegenwerken om het beste uit zichzelf te halen en deze drempels wegnemen.  

 Houten Anders! wil inkomensregelingen meer op elkaar afstemmen en regionale verschillen 
gelijktrekken.    

9.3. Integratie 

In de aanstaande raadsperiode zal de gemeente een nieuwe taak erbij krijgen: integratie. De opvang 
en begeleiding naar zelfstandigheid van statushouders was al de taak van gemeenten, maar nu wordt 
de gemeente verantwoordelijk voor het hele proces naar zelfstandigheid toe. Vanaf dat moment 
moeten statushouders voldoen aan het taalniveau B1. De gemeente moet vanaf nu de inkoop van 
de taalcursussen regelen. Een goede stap, wat Houten Anders! betreft. Zo krijgt de gemeente meer 
grip op de inburgering en kan er meer maatwerk voor inburgeraars worden bereikt.  

Houten Anders! verwacht veel van lokale samenwerking met verenigingen en ondernemers om 
statushouders beter te laten inburgeren met positieve ervaringen en veel ontmoeting. Wij vinden het 
belangrijk dat statushouders over alle wijken worden verspreid en hebben vertrouwen in de rol die 
woningcorporatie Viveste daarin speelt. In Houten zijn statushouders evenredig verdeelt over alle 
wijken met sociale huurwoningen. Dit bevordert het contact met de wijk en de integratie.    
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Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis is een inspirerend initiatief waar de ontmoeting tussen culturen 
en integratie positief benaderd worden. Houten Anders! wil dat statushouders zo snel mogelijk 
meedoen in de Houtense samenleving en wil de taalmaatjes van de bibliotheek, het Wereldhuis en 
de vele vrijwilligers en begeleiders van Van Houten & co daarin zo goed mogelijk ondersteunen om 
de ontmoeting en taalontwikkeling te organiseren. 

9.3.1. Meer integratie 

 Houten Anders! wil dat de gemeente meer gebruik maakt van het verenigingsleven en actieve 
buurtbewoners bij de integratie van statushouders.   

 Houten Anders! wil de goede spreiding van statushouders in alle wijken handhaven. 

 Houten Anders! wil meer ontmoeting organiseren met statushouders en initiatieven daartoe 
actief ondersteunen.  

9.4. Inclusie 

Houten Anders! is een inclusieve vereniging die niemand uitsluit om een beperking, leeftijd, etnische 
herkomst, seksuele oriëntatie, religie, genderidentiteit, armoede, laaggeletterdheid, enzovoort. 
Houten Anders! accepteert iedereen zoals diegene is. Wij willen een samenleving waarin het voor alle 
mensen mogelijk wordt gemaakt om volwaardig mee te doen.  

Houten Anders! wil de verschillende groepen en verenigingen samenbrengen om oplossingen en 
zorgen bespreekbaar te maken en onderling begrip te bereiken waar dat nu nog ontbreekt. De 
Inclusiesagenda is een goede stap en geeft onder andere uitvoering aan het VN-verdrag ten aanzien 
van de rechten van de mens met een handicap. Het is belangrijk dat we zichtbaar maken hoe de 
agenda wordt uitgevoerd. Het gaat dan met name om de sociale en fysieke toegankelijkheid voor 
inwoners.     

Medewerkers van de gemeente, instellingen en verenigingen krijgen voldoende handvatten om met 
ieder mens op een passende manier om te gaan. Denk daarbij aan de omgang met inwoners met 
een psychische kwetsbaarheid. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol, maar ook een 
voorbeeldfunctie naar andere instellingen met wie de gemeente samenwerkt.   

Vanzelfsprekend wil Houten Anders! dat inwoners zich thuis voelen in Houten. We weten dat 
sommige groepen, zoals de LHBTIQ+-groep, zich onvoldoende herkennen in de communicatie van 
de gemeente. Het ontbreekt in Houten aan een veilige plek waar de LHBTIQ+’ers samen kunnen 
komen. Shine zet zich al jaren in voor deze groep met het LHBT-café en bereikt daarmee vooral de 
jonge LHBTIQ+’ers. Houten Anders! maakt zich zorgen over de groeiende intolerantie in de 
samenleving naar deze en andere groepen. In de komende raadsperiode willen wij werken aan een 
intensievere samenwerking tussen de belangenorganisaties van de LHBTIQ+-groep en de gemeente. 
Houten Anders! zou het toejuichen als een actieve Houtense belangenvereniging voor deze groep 
wordt opgericht. Zij zouden samen met de gemeente kunnen werken aan een veilige plek in Houten 
en vanuit eigen ervaring sportverenigingen en GSA's (Gender and Sexuality Alliance) op scholen 
kunnen ondersteunen.  

9.4.1. Meer inclusie 

 Houten Anders! wil doelgroepen en verenigingen samenbrengen om oplossingen en zorgen 
bespreekbaar te maken en onderling begrip te bereiken. 
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 Houten Anders! wil medewerkers van de gemeente, instellingen en verenigingen voldoende 
handvatten geven om met ieder mens op een passende manier om te gaan. De gemeente 
heeft hierin een coördinerende rol en een voorbeeldfunctie.  

 Houten Anders! wil dat iedereen zich thuis en vrij voelt in Houten.  

9.5. Jeugd 

Jongeren zijn voor Houten Anders! een belangrijke doelgroep. We zien hun kwetsbaarheid voor 
groepsdruk en hebben zorg over een deel van de jongeren voor wie de coronabeperkingen nadelig 
uitpakken. De komende jaren willen we preventief extra aandacht hebben voor de gevolgen van 
deze beperkingen. De gemeente is een partner voor ouders met vragen over opvoeding via het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente en haar partners werken betrokken en transparant 
samen met scholen en ouders. Dat betekent dat medewerkers van het CJG betrokken zijn bij scholen 
en regelmatig het gesprek voeren met ouders, terwijl het jongerenwerk van Van Houten & Co 
betrokken is bij de jongeren. Met projecten zoals ‘Join Us’ wordt het sociale isolement van jongeren 
doorbroken. In de huidige tijd zijn dit soort projecten hard nodig.  

Houten Anders! kan niet begrijpen dat de gemeente Houten geen geld spaart voor vervanging of 
renovatie van maatschappelijke voorzieningen zoals jongerencentrum Enter, de bibliotheek of De 
Grund. Op deze manier zal Houten in de komende jaren veel moeilijke keuzes moeten maken om de 
voorzieningen op peil te houden. Houten Anders! wil geld vrijmaken om het jongerencentrum te 
behouden, zodat het weer past bij deze tijd. Daarnaast willen wij zorgen voor meer variatie in de 
ontmoetings- en ontspanningsplekken voor de verschillende groepen jongeren in onze gemeente. 
Daarbij wordt zeker ook gedacht aan commerciële uitbaters in de centra voor bijvoorbeeld een 
discotheek en een poolcentrum gericht op de jeugd. Wat dat betreft laat Proef, de huiskamer van 
Houten, ons al zien dat een escaperoom in het centrum van Houten van grote waarde is voor 
jongeren.    

Wij ondersteunen initiatieven die zich ook op andere wijze inzetten voor het welzijn van jongeren, 
zoals het jongerenwerk, Shine, Buurtgezinnen en de scholen. Daar gaat een enorme preventieve 
werking van uit en sluit aan op de samenredzaamheid waar wij voor staan. Deze organisaties bieden 
een luisterend oor, ruimte om huiswerk te maken of een plek om zichzelf te zijn. Enorm belangrijk.  

Voor zwaardere zorg stelt Houten Anders! het Sociaal Team Houten in de gelegenheid om de zorg 
zo toegankelijk mogelijk te verlenen. Wel is het belangrijk dat zorg niet langer duurt dan noodzakelijk 
en de wachtlijsten zo kort mogelijk worden. Wij zien kansen in de aanstelling van een zogenaamde 
‘zorgmarinier’ om complexe zorgvragen en vastgelopen procedures op een betrokken wijze aan te 
pakken.  

Waar in het gezin zorgen ontstaan rondom de veiligheid van kinderen, komt Samen Veilig Midden 
Nederland (SAVE, SVMN) in beeld. Zulke problemen kunnen ontstaan bij vechtscheidingen, 
psychische nood van ouders, verslavingen in het gezin en meer. In het uiterste geval kunnen kinderen 
uit huis worden geplaatst. De veiligheid van kinderen staat voorop bij Houten Anders!. Toch hebben 
wij zorg over de manier waarop deze zorg nu is georganiseerd. Het lijkt enkel gericht op de veiligheid 
van het kind en veel minder op de terugkeer naar een normale gezinssituatie. Elke zorg rondom de 
veiligheid van kinderen, moet daarom gepaard gaan met goede zorg voor kinderen én ouders. Een 
permanente uithuisplaatsing zou in dat geval een uitzondering zijn en de problemen in het gezin 
zouden effectief worden aangepakt. Een goede beoordeling van de situatie, transparante 
dossiervorming en een onafhankelijke opstelling van de gemeente zouden kunnen bijdragen aan een 
betere organisatie van deze zorg. In regionaal verband willen wij een betere democratische controle 
op de organisatie van SAVE.    
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Onderwijs en gemeenschappelijke ruimtes zijn het hart van onze samenleving. Daarom wil Houten 
Anders de scholen in 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal openhouden, zelfs als de leerlingenaantallen 
onder het minimum dreigen te komen. Wij zien kansen om op deze kleine scholen leerlingen onder 
te brengen die moeilijk meekomen in grote groepen. Dit voorkomt schooluitval en verhoogt de 
leerlingaantallen in de kleine kernen.   

Houten Anders! wil zich niet actief bemoeien met het onderwijsbeleid van onze scholen. Wij willen 
geen verzwaring van lestaken opleggen. In onze overtuiging, zou een gemeente daar niet over 
moeten gaan. Scholen krijgen vanuit andere instanties geld voor activiteiten, zoals sport en cultuur. 
Over de gemeentepolitiek komt Houten Anders! graag een gastles geven als onze vrijwilligers 
beschikbaar zijn.  

9.5.1. Meer jeugd 

 Houten Anders! wil uitgebreid inzetten op preventie met stabiele subsidies voor initiatieven 
die vrijwilligers ondersteunen en koppelen aan cliënten zoals Handjehelpen, Buurtgezinnen 
en Steunpunt Mantelzorg.  

 Houten Anders! wil wachtlijsten voorkomen door een realistische inzet van het Sociaal Team 
met voldoende ondersteuning.  

 Houten Anders! wil selectie aan de poort door de best opgeleide medewerkers omdat het 
leidt tot een hogere slagingskans van zorg en daardoor tot lagere kosten en kortere 
wachtlijsten.   

 Houten Anders! wil meer samenwerking tussen zorgaanbieders coördineren, omdat het 
bewezen geld bespaart en het onnodige zorg voorkomt.   

 Houten Anders! wil dat de gemeente transparant is over het recht op onafhankelijke 
cliëntondersteuning.   

 Houten Anders! wil dat de sociaal ombudsfunctionaris niet meer in dienst is van de gemeente, 
maar zichzelf echt als onafhankelijk functionaris kan opstellen en aan de gemeenteraad kan 
rapporteren.  

 Houten Anders! wil dat de gemeente zich in de regio sterk maakt voor een transparante 
dossiervorming van cliënten, opdat zij gemakkelijker hun dossier kunnen inzien. 

 Houten Anders! wil dat elke wijk of dorpskern als hart een zelfstandig wijkcentrum of school 
heeft ter ondersteuning van de saamhorigheid. Daarmee vergroten scholen in de kleine 
kernen hun bestaansrecht. 

 Houten Anders! wil leerlingen met een bijzondere leerbehoefte kunnen profiteren van de 
kleinschalige scholen in de dorpskernen. 

9.6. Gezondheidszorg 

De gemeente is in grote mate verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Het merendeel van die 
taken hebben we uitbesteed aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de GGD. Zij hebben de 
afgelopen jaren ontzettend veel werk verzet in de strijd tegen het coronavirus. Daardoor zijn er keuzes 
gemaakt, waardoor sommige werkzaamheden tijdelijk zijn stopgezet. Inmiddels pakt de GGD zoveel 
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als mogelijk die taken weer op. Als dat nodig is, dan kan de gemeente extra zorg bij de GGD inkopen. 
De GGD helpt actief mee met de uitvoering van het leefstijlakkoord ‘Healthy Houten’.   

 HA!-speerpunt - Gezondheid 
Houten Anders! vindt een huisartsenpost en een weekendapotheek noodzakelijk als 
Houten blijft groeien. Sportvoorzieningen breiden we uit, zodat iedereen in Houten kan 
sporten zonder wachtlijst. 

De gemeente heeft minder invloed op ziekenhuizen, huisartsenposten en apotheken. Volgens een 
richtlijn hoort iedereen binnen 30 minuten bij een huisartsenpost te kunnen zijn. Nieuwegein is 
volgens routeplanners zo'n 17 minuten van Houten verwijderd met de auto als het meezit. Het is voor 
ons te gemakkelijk om enkel te kijken naar dit soort getallen. Voor Houten Anders! hoort een 
gemeente als Houten, met ruim 50.000 inwoners, in elk geval 's avonds en in de weekenden tot 23:00 
uur ook een huisartsenpost en apotheek te hebben. Bovendien willen wij dat Houten een 
ambulancestandplaats krijgt. Op dit moment telt Houten al een steunpunt voor ambulances, maar 
dat wordt te weinig bemenst. Wij willen dat gesprek opnieuw starten met de regio, de ziekenhuizen 
en de Regionale Ambulancezorg Voorziening Utrecht (RAVU).       

9.6.1. Meer gezondheidszorg 

 Houten Anders! wil minstens een huisartsenpost en een apotheek in het weekend en in de 
avonduren terug in Houten. 

 Houten Anders! wil een ambulancestandplaats in Houten. 

 Houten Anders! wil meer aandacht voor gezondheid als onderdeel van de ruimtelijke 
ordening. Denk daarbij aan geluidsoverlast en leefomgeving.  
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10. Ons thema Houtense kernen  

De drie dorpskernen, 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal verdienen onze aandacht om leefbaar en 
authentiek te blijven. Houten Anders! heeft daarom een aantal standpunten geformuleerd die wat ons 
betreft bij elk van de drie dorpskernen passen.  

Om de leefbaarheid van de dorpen voor de toekomst te garanderen, moeten er voldoende betaalbare 
huizen worden gebouwd om jonge gezinnen en ouderen een goede plek te geven. Dat willen we vanuit 
een uitgebreide gebiedsvisie per dorp aanpakken, die we samen met de inwoners opstellen. Door extra 
woningen toe te voegen in overleg met de dorpsbewoners, ontstaan er kansen om de scholen daar open 
te houden, blijven er voldoende leden voor verenigingen en klanten voor lokale ondernemers. Kortom, 
met woningen die passen in het dorpse karakter, vanuit een visie die samen met de inwoners is opgesteld, 
houden we de dorpen leefbaar.   

De dorpen kenmerken zich door een enorme inzet en betrokkenheid van bewoners voor initiatieven, 
verenigingen en het dorp zelf. Het is belangrijk dat alle initiatieven elkaar kennen, maar ook gekend 
worden in het gemeentehuis. Daarom stellen wij voor dat elk dorp een eigen contactpersoon heeft die 
goed bekend is in het dorp. Deze medewerker van de gemeente biedt zich actief aan en is zichtbaar in het 
dorp. In het buitengebied van Houten, zijn erg veel verschillende instellingen, zoals Rijkswaterstaat, 
Stichtse Groenlanden of Staatsbosbeheer actief. Dit aanspreekpunt verbindt inwoners met de 
verantwoordelijke instellingen.    

Veel inwoners van de dorpen laten ons weten dat zij graag mee zouden praten over de toekomst van hun 
dorp. Tegelijkertijd worden veel ‘Houtense’ onderwerpen niet relevant gevonden en dat begrijpt Houten 
Anders!. Dorpse onderwerpen raken daardoor op de politieke achtergrond. In reactie daarop zien we 
dorpsraad-achtige groepen ontstaan: Stichting Mooi ‘t Goy werd recent opgericht als stichting, maar ook 
Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal is daar al jaren een bekend voorbeeld van.  

De afgelopen jaren werd er in grote dossiers geëxperimenteerd met de samenlevingsagenda in de 
gemeente Houten. Die zouden wij ook voor elk dorp wensen. Een samenlevingsagenda als een continue 
dialoog tussen het dorp en de gemeente. We noemen het ‘dorpstafels’, waar inwoners belangrijke thema's 
voor het dorp op de politieke agenda kunnen zetten. Per dorp ontstaat er dan een agenda waar 
ambtenaren en inwoners samen aan kunnen werken. Het zal vanuit de gemeente én vanuit de inwoners 
een grote inspanning vergen om hier in gezamenlijkheid vorm aan te geven. Het is nadrukkelijk de 
bedoeling dat de inwoners bijdragen aan de beleidsvorming toegespitst op de dorpen. 

De wegen op en rond het Eiland van Schalkwijk staan al langere tijd ter discussie. De Kanaaldijk-Zuid wordt 
daarbij genoemd als oplossing. Door het vrachtverkeer en het doorgaand verkeer over de Kanaaldijk-Zuid 
te leiden, neemt verkeersoverlast in de dorpen af en neemt de leefbaarheid in de kernen toe. Wij willen 
onderzoeken hoe de Kanaaldijk-Zuid kan worden opgeknapt, waardoor deze als doorgaande weg tussen 
Wijk bij Duurstede en Nieuwegein kan dienen. De Lekdijk is daar volgens ons minder voor geschikt.   

De enorme betrokkenheid van alle dorpsbewoners wil Houten Anders! benutten. We willen in de dorpen 
een beroep doen op de samenredzaamheid door te komen met een spaarsysteem. Daarmee geven we 
inwoners meer invloed op hun eigen dorp. Wanneer onderhoud aan de omgeving door de inwoners zelf 
wordt opgepakt, of als er mantelzorgwoningen worden gebouwd om de zorg te ontlasten of 
prullenbakken door inwoners zelf worden beheerd, krijgt het dorp punten. Deze punten kan de dorpstafel 
inwisselen voor aanpassingen of extra onderhoud waarmee de kwaliteit van het dorp wordt vergroot. 
Uiteraard zullen wij dit spaarsysteem alleen invoeren als een dorp hier belangstelling voor heeft. We zullen 
eerst samen moeten uitzoeken hoe dat vorm kan krijgen.   

Er zijn in het verleden kansen op het Eiland van Schalkwijk in kaart gebracht om meer CO2 op te slaan en 
minder CO2 te verbruiken. Het plan is nooit van de grond gekomen, maar de kansen liggen er nog steeds. 
Dat is een voorbeeld van het soort denkkracht dat Houten Anders! nieuw leven in wil blazen om te zien 
wat van zulke plannen wél mogelijk is. Die kunnen onderdeel worden van een aparte gebiedsvisie op het 
Eiland van Schalkwijk.  



Houten Anders! Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

 Eindredactie: Axel Eerdman en John de Pagter                                                               Pagina 38 van 45 

10.1. Schalkwijk  

 “Een lokaal woonbeleid helpt Schalkwijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van 
nieuwe woningen buiten de huidige rode contour” 

De kern van Schalkwijk heeft aangegeven dat de jeugd onvoldoende kansen heeft op de 
woningmarkt en noodgedwongen het dorp moet verlaten om ergens anders te kunnen wonen. De 
leefbaarheid in Schalkwijk is afhankelijk van deze jonge gezinnen en starters. Als alleen de ouderen 
achterblijven, is het lastig – zo niet onmogelijk – om bepaalde voorzieningen, verenigingen en 
bedrijven in stand te houden. Bovendien spelen de jongeren een belangrijke rol als vrijwilliger. 
Daarom heeft de gemeente een groot belang bij het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen in 
Schalkwijk. Er moet wel gefaseerd worden gebouwd volgens de grote (tot aan de korte Uitweg) of 
kleine (vanaf de Brink richting de Lek aan het Overeind) driehoek.  

Houten Anders! erkent de nood aan woningen in Schalkwijk. Nieuwe woningen moeten snel en toch 
met zorg voor het karakter van Schalkwijk duurzaam worden ingepast. Dat is een hele uitdaging. Het 
lint kan niet eindeloos worden volgebouwd. Het unieke uitzicht op de achterliggende weilanden zou 
verdwijnen. Wij willen daarom dat de Provincie de rode contouren verruimt tot aan de Korte Uitweg 
en zullen ons daar in samenspraak met het dorp voor inspannen. Als onderdeel van een totaalvisie 
op de ruimtelijke ordening van de hele gemeente willen we Schalkwijk en de andere kernen 
meenemen in een groter plan dat de karakters van de verschillende kernen beschermt, waarna per 
kern of wijk een gebiedsvisie kan worden geformuleerd om de ruimte zo betaalbaar, creatief, 
duurzaam en vooral passend bij elke kern in te vullen. 

  Houten Anders! wil voldoende betaalbare woningen bouwen voor starters, jonge gezinnen 
en senioren die passen bij het karakter van Schalkwijk. 

 Houten Anders! wil de rode contour van Schalkwijk bij voorkeur verruimen tot aan De Korte 
Uitweg.  

 Houten Anders! wil ook op het Eiland van Schalkwijk een evenwichtige mix van woningen, 
huur en koop, waarbij betaalbare woningen voorrang hebben op duurdere prijscategorieën. 

 Houten Anders! wil de oprichting van een Schalkwijkse wooncoöperatie ondersteunen, om 
Schalkwijk meer invloed te geven op haar eigen leefomgeving. 
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10.2. ’t Goy 

Stichting Mooi 't Goy heeft samen met de inwoners van 't Goy een ‘Masterplan ‘t Goy’ opgesteld. Het 
is een voorbeeld van hoe inwoners zelf de regie over de toekomst van hun dorp willen en kunnen 
nemen. Het verdient daarom alle steun van Houten Anders!  

In 't Goy zijn zorgen over de komst van de windturbines en de effecten die dat heeft op de 
gezondheid, evenals de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Houten Anders! is niet principieel 
tegen de windmolens bij de Goyerbrug. Het is voor ons wel noodzakelijk dat de processen rondom 
deze windmolens transparant verlopen en inwoners zo goed mogelijk betrokken blijven. Daarbij 
hebben we vooral oog voor de gezondheid van de inwoners.  

Het label ‘Bloeizone’ zullen we van harte met de inwoners van 't Goy op de kaart zetten. Het past bij 
het dorp en het karakter van onze gemeente als geheel. Het is noodzakelijk dat er in de komende 
jaren een uitgebreide gebiedsvisie wordt opgesteld voor het dorp, waarbij Houten Anders! het 
logisch vindt dat die Bloeizone het uitgangspunt wordt bij die visie op het gebied.  

Deze gebiedsvisie zal ook bepalen waar in de toekomende jaren woningen worden toegevoegd aan 
't Goy en wat voor soort woningen. Denk bijvoorbeeld aan voldoende zorgwoningen en 
levensloopbestendige woningen die voor elke generatie geschikt zijn. Het masterplan is daar de 
belangrijkste input voor. De snelheid waarmee jaarlijks enkele woningen worden toegevoegd aan 
het dorp is bepalend voor het succes van het plan. Als onderdeel van een totaalvisie op de ruimtelijke 
ordening van de hele gemeente willen we ‘t Goy en de andere kernen meenemen in een groter plan 
dat de karakters van de verschillende kernen beschermt, waarna per kern of wijk een gebiedsvisie 
(lees Masterplan't Goy) kan worden geformuleerd om de ruimte zo betaalbaar, creatief, duurzaam en 
vooral passend bij elke kern in te vullen.  

Met betrekking tot de verkeersonveiligheid zien we mogelijkheden om samen met de inwoners te 
onderzoeken hoe de Kanaaldijk-Zuid kan worden ingezet om de bereikbaarheid en de 
verkeersveiligheid te vergroten. Het is Houten Anders! nog niet duidelijk hoe dat kan worden 
gefinancierd. Daar zal het gesprek nog over moeten worden gevoerd met de omliggende 
gemeenten, de provincie en andere belanghebbenden. Op korte termijn willen we het dorp zelf 
uitdagen met goede ideeën te komen om de verkeerssituatie te verbeteren. Een flitspaal, drempels en 
andere kortetermijnoplossingen hebben alleen effect als deze ideeën door het dorp worden 
gedragen en daarover door inwoners actief is meegedacht. 

 Houten Anders! wil het concept van de Bloeizone en het Masterplan het uitgangspunt laten 
zijn van een toekomstvisie op 't Goy.  

 Houten Anders! wil gefaseerd levensloopbestendige woningen bouwen in 't Goy.  

 Houten Anders! wil op de korte termijn de verkeersonveiligheid in 't Goy aanpakken samen 
met het dorp en de ontwikkeling van de Kanaaldijk-Zuid onderzoeken.  

 Houten Anders! wil dat de dorpsbewoners betrokken blijven bij de ontwikkeling van 
Windpark Goyerbrug.  

 Houten Anders! vindt 't Goy een geschikte kern om als eerste een 'dorpstafel’ op te zetten.  
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10.3. Tull en ’t Waal 
 

In de gemeenteraad gaat het vaak over de Lekdijk, Fort Honswijk, zonnevelden en de fruitteelt. In die 
zin gaat het vaker over het dorp Tull en ‘t Waal dan we ons beseffen. Vaak neemt de politiek één 
beslissing voor de hele gemeente Houten of over het hele Eiland van Schalkwijk. Hierdoor sneeuwen 
de belangen van dit dorp soms onder. Wat Houten Anders! betreft wordt er minder ‘over’ het dorp 
beslist en meer ‘met’ de inwoners van Tull en 't Waal besloten.  

Houten Anders! kent de belangrijkste thema's die spelen in Tull en ‘t Waal. De afgelopen jaren is er 
veel gesproken over recreatie rondom het dorp en ook het wegverkeer is een blijvende zorg. Het 
(groen)onderhoud loopt achter ten opzichte van Houten en de zonnevelden zijn een doorn in het 
oog van de dorpsbewoners. De rust in het dorp blijft een thema dat niet voldoende is opgepakt en er 
wordt te weinig gehandhaafd om overlast van drugs, verkeer en geluid aan te pakken.  

De inwoners van Tull en 't Waal, maar ook de gemeente, hebben er belang bij dat zij zo lang mogelijk 
in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De vele grote tuinen in Tull en ‘t Waal, 
zijn ideaal voor de bouw van kangoeroewoningen of mantelzorgwoningen. De gemeente kan 
inwoners hierbij faciliteren, zodat wordt bespaard op gemeentelijke zorgkosten en het dorp leefbaar 
blijft.  

Ook moeten de huizen in Tull en ‘t Waal op termijn zo energiezuinig mogelijk worden gemaakt. 
Gasloos is met de huidige stand van de technologie hier onbetaalbaar. Deze oude huizen vereisen 
een eigen aanpak en kennis om te verduurzamen. De Coöperatieve vereniging Duurzaam Eiland en 
Energierijk Houten kunnen op onze steun rekenen om inwoners op een goede manier te informeren 
over hun rol en de mogelijkheden. 

Als onderdeel van een totaalvisie op de ruimtelijke ordening van de hele gemeente willen we Tull en 
't Waal en de andere kernen meenemen in een groter plan dat de karakters van de verschillende 
kernen beschermt, waarna per kern of wijk een gebiedsvisie kan worden geformuleerd om de ruimte 
zo betaalbaar, creatief, duurzaam en vooral passend bij elke kern in te vullen. 

De infrastructuur van Tull en 't Waal heeft nog steeds geen verbinding met de 21ste eeuw. Het is 
bijvoorbeeld niet van deze tijd dat er nog geen bekabeld internet in de buitenranden van dit dorp is. 
Dit moet op zeer korte termijn worden vlot getrokken.  

Houten Anders! wil dat de gemeente Houten zich bewuster is van haar gemeentegrenzen. Betere 
samenwerking met omliggende gemeenten kan kosten bij werkzaamheden drukken en goede 
communicatie met omwonenden kan overlast beperken. 

 Houten Anders! wil betere samenwerking met de grensgemeenten als het gaat om ingrijpen 
in de leefomgeving. 

 Houten Anders! wil meer aandacht voor overlast van verkeer, drugs en geluid in de rustige 
omgeving van Tull en 't Waal.  

 Houten Anders! wil het makkelijker maken om in de dorpen kangoeroewoningen en 
mantelzorgwoningen te realiseren. 
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11. Samengevat – onze speerpunten  
 

 Wonen 
Houten Anders! wil betaalbaar, creatief en duurzaam bouwen met aandacht voor een fijne en gezonde 
leefomgeving, passend bij Houten en met aandacht voor doorstroming voor Houtense 
woningzoekenden. 

 Het Kromme Rijngebied 
Houten Anders! ziet Houten als de poort naar het Kromme Rijngebied: groen, landschappelijk, 
fietsvriendelijk en geen aansluiting bij het stadse Utrecht, dus wij kiezen voor groei in Houten-Oost. 

 Samen werken aan de wijk 
Houten Anders! geeft bewoners invloed bij het inrichten en verbeteren van hun leefomgeving. Initiatieven 
van inwoners in de wijken en de dorpen worden actief ondersteund en de inwoners betrokken. 

 Veilig samenleven 
Houten Anders! staat voor een gemeente waarin iedereen veilig kan zijn. We zetten de aanpak van 
criminaliteit, overlast en discriminatie hoog op de politieke agenda. 

 Samen positief kritisch 
Houten Anders! ziet positief kritische inwoners als een kans om beleid en voorstellen samen te verbeteren. 
Inwoners verdienen ruimte en een uitnodiging om mee te denken over lokaal passend beleid. 

 Vergroening en energiebesparing 
Houten Anders! wil dat Houten de belofte invult om in 2040 energieneutraal en klimaatbestendig te zijn. 
We geven extra aandacht aan het besparen van energie, het planten van meer bomen en ander groen. 
Dit begint bij een gemeente die het goede voorbeeld geeft. 

 Ondernemen 
Houten Anders! werkt intensief samen met lokale ondernemers. Samen werken wij aan een levendige 
werk- en leefomgeving in Houten. 

 Bruisend Houten 
Houten Anders! gaat voor een verbeterde cultuurvisie met veel ruimte voor culturele activiteiten, 
terugkerende evenementen en een museum die bijdraagt aan meer verbondenheid. 

 Gezondheid 
Houten Anders! vindt een huisartsenpost en een weekendapotheek noodzakelijk als Houten blijft groeien. 
Sportvoorzieningen breiden we uit, zodat iedereen in Houten kan sporten zonder wachtlijst. 

 Een klantgerichte en toegankelijke gemeente 
Houten Anders! wil de processen in het gemeentehuis vereenvoudigen en efficiënter inrichten met 
aandacht voor elke inwoner en ondernemer, zonder regionale verschillen in regels en standaarden. 
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12. Veel gestelde vragen en onze antwoorden 

 Waarom Anders? 
De naam Houten Anders! betekent niet dat we alles anders willen. Dingen die goed gaan, moeten we 
vooral goed blijven doen. We kijken op een positief kritische manier naar processen en niet alleen naar het 
eindresultaat. Daar willen we een verschil maken. 

Daarnaast heten we Houten Anders!, omdat Houten uniek is. Houten is duidelijk anders dan de 
gemeenten om ons heen. De ruimtelijke inrichting met groen, fietspaden met voorrang en een rondweg 
zie je nergens anders. Dat Houten anders is, is voor veel mensen de reden om hier graag te willen wonen. 
Dus dat willen we zo houden! 

 Houten Anders! wordt vaak een “procespartij” genoemd. Wat betekent dat? 
Wij zijn van mening dat het proces rondom besluitvorming vaak nóg belangrijker is dan het eindresultaat. 
Als een proces goed doorlopen is, dan begrijpen we wat we willen bereiken. Dan zijn inwoners op een 
juiste manier betrokken en kunnen we de best mogelijke beslissing nemen. 

 Wat is het verschil met de andere lokale partijen in Houten?  
Houten Anders! wil altijd positief kritisch zijn. Dat betekent dat we bereid zijn om mee te denken hoe 
plannen die niet de onze zijn, tóch beter kunnen worden gemaakt. Soms is het beter om te proberen een 
raadsvoorstel dat niet helemaal naar onze zin is aan te passen, dan alleen maar tegen te zijn. Met moties 
en amendementen kan in overleg met de coalitiepartijen er meestal wel iets beters van gemaakt worden.  
We ervaren andere lokale partijen als kritisch, zonder de wens om mee te denken en verantwoordelijkheid 
te nemen. Een tegenstem is leuk voor de aandacht, maar het doel is om het beste te bereiken voor de 
inwoners van Houten. Daarom werken wij graag mee met andere partijen om goede of acceptabele 
voorstellen nog beter te maken. 

Die positieve instelling om samen te werken tot het beste voor de inwoners missen wij bij de andere lokale 
partijen.  

Houten Anders! leek tijdens het referendum voor de Ruimtelijke Koers geen kant te kiezen.  
 Hoe kan dat? 
Wij zijn vanaf het begin heel kritisch op de Ruimtelijke Koers geweest. Dit hebben we onder andere op 
onze website: www.houtenanders.nl/standpunten-over-de-ruimtelijke-koers gecommuniceerd. We had-
den meer kritische kanttekeningen dan positieve punten. Wel zagen we een groot risico dat het niet 
doorgaan gevolgen zou hebben voor de voortgang van de woningbouw. En de woningnood is heel 
hoog. 

Tijdens de bespreking van de Ruimtelijke Koers in de raad, nog voor het referendum, hebben we ons 
ingezet om onze belangrijkste punten (via moties en amendementen) in het raadsvoorstel te krijgen. Dat 
is door goede samenwerking met de andere partijen voor een belangrijk deel gelukt. We hebben om deze 
reden gezegd dat als de Ruimtelijke Koers zou worden aangenomen we er onze schouders onder zouden 
zetten om er het beste van te maken. De Ruimtelijke Koers was dankzij de aanpassingen hooguit 
acceptabel voor ons, maar vanwege de vele onderzoeken die door de gemeenteraad waren verzocht nog 
lang niet ‘af’.  

Voor ons is het als inwonerspartij belangrijk dat inwoners zich goed kunnen informeren en een 
onderbouwde stem kunnen uitbrengen in een referendum. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze 
mening niet op te dringen. De inwoners worden immers om hun mening gevraagd. Daarom hebben wij 
als enige partij heel duidelijk gezegd: “wij volgen de keuze van de Houtense inwoners”. Wij hebben ons 
ingezet voor feitelijke informatie, zodat u de juiste keuze kon maken.  Naar onze mening hebben we 
daarmee een heel duidelijke kant gekozen! Inwoners die ons benaderden met de vraag wat te kiezen, 
hebben wij meegenomen door alle punten en laten bepalen wat voor hun belangrijk was.  
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 Wat kan een (lokale) politieke partij doen in de gemeenteraad voor de inwoners? 
Ten eerste is het belangrijk dat we goed weten wat er speelt onder de inwoners. Daarom zijn we continu 
in gesprek met inwoners, organisaties en andere betrokkenen. Wanneer het college een raadsvoorstel 
indient, wordt dat eerst besproken in een Ronde Tafel Gesprek (RTG). Tijdens deze openbare vergadering 
kan elke politieke partij vragen stellen aan de wethouder en kunnen ook inwoners en andere betrokkenen 
inspreken. 

Dan volgt er een periode van 1-2 weken waarin de politieke partijen het raadsvoorstel intern bespreken. 
Door de informatie die tijdens de RTG is verkregen van insprekers en de antwoorden van de wethouder 
komen er vaak ideeën vanuit de partijen om het voorstel te verbeteren of aan te vullen. Hiervoor kan elke 
partij een motie of een amendement indienen. Een amendement past het raadsvoorstel aan, het verandert 
dus de officiële tekst van het voorstel. Een motie is een aanvulling op het raadsvoorstel. Dit zijn heel 
krachtige instrumenten die we hebben om ons steentje bij te dragen in de besluitvorming. 

Uiteraard wil je dat een motie of amendement dat je hebt geschreven wordt aangenomen. Daarom wordt 
er eigenlijk altijd overleg gevoerd met andere partijen waarvan je verwacht dat ze de motie of 
amendement willen steunen. Soms verandert er dan nog iets waardoor het nog beter wordt, of waardoor 
het in ieder geval wordt aangenomen.  

Tijdens de gemeenteraadsvergadering worden de moties en amendementen dan toegelicht en 
meegenomen in de stemming. Worden ze aangenomen dan zijn deze onderdeel geworden van het 
raadsvoorstel. 

Op deze manier kan elke partij, ook een oppositiepartij, dus echt bijdragen aan de besluitvorming. 

Er zijn nog wat andere mogelijkheden, zoals een motie vreemd (een motie die niet aan een raadsvoorstel 
hangt), of een initiatiefvoorstel. Klop gerust bij ons aan als je hier meer over wilt weten! 

 Hoe staat Houten Anders! tegenover landelijke politiek? 
Houten Anders! heeft geen banden met een landelijke partij of een andere partij in een andere gemeente. 
Wij volgen de landelijke politiek op de voet, waarbij we goed opletten of er onderwerpen zijn die impact 
hebben of kunnen hebben op de inwoners van Houten. Zo hebben wij ons bij de 
kinderopvangtoeslagaffaire ingezet voor de slachtoffers in Houten. Onze motie hiervoor is unaniem 
gesteund en uiteindelijk ook in omliggende gemeenten en zelfs landelijk overgenomen. 

Er zijn natuurlijk landelijke onderwerpen waar wij ons, in de lokale politiek, niet of nauwelijks mee bezig 
kunnen houden. Denk aan defensie of buitenlandse zaken. 

 Is Houten Anders! nou links of rechts? Hoe moet ik de partij plaatsen? 
Wij geloven niet in links of rechts of andere politieke hokjes. Als lokale partij kijken wij per onderwerp wat 
het belangrijkste en beste is voor Houten en de Houtense inwoners.  

Daarbij zijn deze vragen leidend:  

 Hoe zijn inwoners en ondernemers betrokken geweest?  
 Hoe betrokken stelde de gemeente zich naar hen op?  
 Hoe transparant is de informatie en het besluitvormingsproces voor inwoners en ondernemers?  
 Wordt er voldoende met de inwoners en ondernemers samengewerkt om tot het beste resultaat 

te komen?  

Onze leden zijn ook allemaal verschillend, maar met één gezamenlijk doel: Houten tot een mooie 
woonplaats en leefomgeving te laten zijn.  
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 Hoe heeft Houten Anders! het de afgelopen periode gedaan? 
Met één zetel in de gemeenteraad in de oppositie is het niet eenvoudig je te onderscheiden. Vanaf het 
begin zijn we kritisch geweest op alle voorstellen. Positief waar het goede voorstellen zijn, want er is niets 
mis met een compliment wanneer dat terecht is. Kritisch wanneer voorstellen minder goed in elkaar zaten. 
Maar wel altijd meedenkend en op een open manier. Wij geloven in het overleg en het debat om 
voorstellen beter te maken. 

Toch hebben we ons wel kunnen onderscheiden op een aantal punten. Zo hebben wij de druk op de 
coalitie gelegd om de reactietijd voor de zienswijzen op de Ruimtelijke Koers van zes weken te verlengen. 
Corona was net begonnen, mensen konden en durfden niet samen te komen en het was een enorm 
uitgebreid dossier. Gelukkig hebben we college en wethouder kunnen overtuigen, uiteraard met steun 
van andere partijen. 

Ook zijn er moties door ons ingediend die echt een verschil maakten. De belangrijkste is toch wel de motie 
over de kinderopvangtoeslagaffaire zoals bij de vorige vraag benoemd. Een ander belangrijk voorbeeld 
zijn de hangjongeren. Onze fractievoorzitter heeft de burgemeester uitgenodigd om eens te komen kijken 
bij een groep jongeren die ’s avonds vaak overlast veroorzaakten in Houten Zuid. Zij hebben 
omwonenden en de jongeren gesproken en daar is uiteindelijk de chill-plek bij Enter voor als oplossing 
gekomen. Uiteindelijk hebben we nu zelfs 4 chill-plekken voor jongeren. Houten Anders! heeft daar de 
eerste stappen in gezet. 

Een aantal ideeën en acties die mede dankzij Houten Anders! op de politieke agenda zijn gekomen:  

 Houten-Oost als zoeklocatie voor woningen; 
 Overlastplekken in Houten krijgen aandacht; chillzones worden gecreëerd;  
 Aandacht voor een hart-veilig Houten samen met Veilig Houten; 
 Onderzoek naar afschaffing hondenbelasting; 
 De regels voor en rapportage over subsidies; 
 De zorgen rondom Samen Veilig (jeugdbescherming); 
 Betere communicatie van college en gemeenteraad; 
 Aandacht voor doorstroming bij nieuwbouwprojecten;  
 Lachgas wordt in de algemene plaatselijke verordening verboden; 
 Overhaaste invoering van het ondernemersfonds met één stem verschil tegengehouden. 

Er is natuurlijk nog veel meer. Neem gerust contact met één van ons op als u daar vragen over heeft of 
dieper op in wilt gaan. 
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Nawoord 

Beste kiezer in onze gemeente,  

Houten Anders! staat voor een betrokken en transparante gemeente die oplossingen zo lokaal mogelijk 
met inwoners en ondernemers organiseert. Houten moet energieneutraal, groener en veiliger worden én 
een antwoord hebben op de woningnood. Inwoners worden uitgedaagd en ondersteund om samen naar 
lokale oplossingen te zoeken voor groen, energie én zorg voor elkaar. Een actief verenigingsleven van 
sport, kunst en cultuur helpt ons met elkaar te verbinden. Extra sportvelden, buurtactiviteiten en een 
Houtens museum zijn daarom een goede investering. We bouwen veel betaalbare woningen in Houten-
Oost, passend bij het Houtense karakter en met duidelijke afspraken over de participatie vooraf. Zo werkt 
Houten Anders! aan betrokken, transparante en lokale oplossingen voor Schalkwijk, ’t Goy, Tull en ‘t Waal 
en Houten.  
 
Houten is uniek, daarom stemt Houten Anders! 

John de Pagter – Campagneleider  
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