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Waarom een stem op D66 Huizen een goed idee is 
 

’Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Deze 6 woorden vatten heel precies 
samen waar D66 voor staat. Landelijk, provinciaal én in de gemeenteraad 
van Huizen. 

 
D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. 

Sociaal én liberaal dus. Sociaal waar het moet, liberaal waar het kan. Dat is 
wat betreft D66 de gulden middenweg, waarbij rekening wordt gehouden met de 
belangen van alle burgers van Huizen.  

 
We wonen met bijna 41.000 mensen in Huizen. 41.000 unieke mensen. Van 

jong tot oud, huurder of huizenbezitter, gezond of hulpbehoevend, bewoners van 
het Oude Dorp of de Oostermeent. Ondanks die verschillen is er véél meer wat 
ons bindt als inwoners van Huizen. We willen allemaal dat Huizen een woonplaats 

is waar het prettig is om te leven. En we willen allemaal op onze eigen manier 
Huizen steeds een beetje mooier maken. D66 Huizen wil zich daarvoor inzetten. 

 
D66 Huizen wil méér betaalbare en energiezuiniger woningen voor 

inwoners van Huizen. We willen goed onderwijs voor onze kinderen, in mooie 
schoolgebouwen. We willen duurzame en groenere wijken en nóg mooiere 
parken. D66 wil werk voor iedereen en kansen voor ondernemers. We 

willen snel en betrouwbaar openbaar vervoer, goede zorg en moderne 
sportfaciliteiten. We willen een divers winkelaanbod, veel ruimte voor 

horeca en mooie recreatiegebieden. D66 wil een daadkrachtig 
gemeentebestuur, transparante besluitvorming en hulpvaardige ambtenaren. 
En natuurlijk wil D66 ook een uitgebreid cultuuraanbod, gezellige 

evenementen en aantrekkelijk zijn voor toeristen.  
 

Kortom: D66 vindt dat Huizen moet bruisen! 
 
Als inwoner van Huizen weet u als geen ander wat onze gemeente nóg een 

stukje mooier zou maken. Daarom is D66 Huizen een groot voorstander van 
burgerparticipatie. We vragen daarom niet alleen uw stem, maar óók uw 

actieve betrokkenheid in de komende jaren. Uw goede ideeën – die bijdragen 
aan een mooier Huizen – verdienen het om serieus onderzocht te worden. En als 
blijkt dat een idee voldoende draagvlak heeft én haalbaar en betaalbaar is, dan 

zal D66 Huizen uw initiatief krachtig steunen.  
 

In dit verkiezingsprogramma vindt u de concrete plannen die aansluiten op onze 
visie. Als u zich in onze plannen herkent en onze voorstellen voor Huizen 
ondersteunt, stem dan op 14, 15 of 16 maart 2022 op D66 Huizen! 

 
 

Oscar de Ruijter, voorzitter D66 Huizen Karin van Werven, lijsttrekker 
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1.  Inleiding 

 

Over naar de inhoud! Wat wil D66 de komende 4 jaar voor u en alle andere 
inwoners van Huizen gaan bereiken?  

 
In de hoofdstukken 4 tot en met 14 van ons verkiezingsprogramma gaan wij 
uitgebreid in op onze plannen op alle beleidsterreinen. Hoe staat Huizen er nu 

voor? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke kansen liggen er? Welke 
uitdagingen wachten ons? Waar hebben wij uw inspraak en ideeën bij nodig? 

 
Maar we beginnen in hoofdstuk 2 met wat D66 Huizen de afgelopen 4 jaar heeft 

bereikt. Tussen 2018-2022 heeft D66 Huizen deelgenomen aan het college van 
Burgemeester & Wethouders. Dat gaf ons de kans om een aantal punten uit ons 
verkiezingsprogramma te verwezenlijken en Huizen mooier, duurzamer, groener 

en aantrekkelijker te maken. En daar zijn wij trots op! 
 

In hoofdstuk 3 staat vervolgens een overzicht van de belangrijkste punten die wij 
de komende 4 jaar graag zouden bereiken. Zodat u in één oogopslag kunt zien 
wat wij met uw stem en mandaat gaan proberen te bereiken! 

 

2.  Wat heeft D66 de afgelopen 4 jaar bereikt?  

 

De afgelopen 4 jaar heeft D66 Huizen deelgenomen aan het college van 
Burgemeester & Wethouders. D66 heeft in die collegeperiode 2018-2022 veel 
bereikt: 

• Er is een ruimhartige subsidie ingevoerd voor huiseigenaren die hun 
huis energiezuiniger willen maken. D66 heeft zich er hard voor 
gemaakt dat óók huurders (die energiebesparende maatregelen willen 
treffen) subsidie kunnen aanvragen. Minder energiegebruik is goed voor 

het klimaat! 
 

• De gemeente Huizen is aantrekkelijker geworden voor haar inwoners 
én voor toeristen door de verdere ontwikkeling van de Havenstraat en de 

Kustzone. Op mede-initiatief van D66 is via een uitgebreid 
participatieproces de kustvisie opgesteld en wordt nu als eerste de 

Zomerkade gerenoveerd. 
 

• Er is fors geïnvesteerd in goed onderwijs voor jong en oud met 
voldoende aandacht voor sport, cultuur en muziek. De nieuwbouw van het 

Erfgooiers College en de vernieuwbouw van de Maria Montessorischool zijn 
gerealiseerd. Samen met de bibliotheek en diverse cultuuraanbieders in 
Huizen is een divers kunst- en cultuurprogramma gerealiseerd voor 

alle scholen en scholieren in Huizen. 
 

• Er is op initiatief van D66 in Huizen ook meer aandacht gekomen voor 
cultuur in het algemeen. Zo is er meer geld beschikbaar gesteld voor 
cultuurinitiatieven, voor zowel volwassenen als jongeren. Er wordt 

bovendien meer samengewerkt door cultuuraanbieders en er is eindelijk 
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geld gebudgetteerd voor het onderhoud van alle kunstwerken in de 

openbare ruimte. Ten slotte wordt de verhuizing en het nieuwe concept 
van het Huizer Museum onderzocht. 

 
• D66 heeft zich ook ingezet voor levendige en gezellige winkelcentra, waar 

elke dag van de week, dus óók op zondag, ondernemers de vrije keus 

hebben hun winkel te openen. Alle winkeliers/winkels die dat willen, 
kunnen daardoor iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur. 
 

3.  Wat wil D66 de komende 4 jaar bereiken? 

 
Het verkiezingsprogramma van D66 voor de komende raadsperiode (2022-2026) 

staat vol met plannen, voorstellen en ideeën. Vanzelfsprekend vinden wij die 
allemaal belangrijk. Maar op deze plaats lichten wij er graag enkele punten uit 

die D66 Huizen het meest aan het hart gaan. 
 
Vergroenen, milieu, klimaat en duurzaamheid: 

• D66 wil de noodzakelijke klimaat- en energietransitie benutten om Huizen 
duurzamer te maken. Allereerst door vol in te zetten op isolatie van 

woningen. En als we dan toch moeten overstappen op hernieuwbare 
energie (zonnepanelen, geothermie, aquathermie, etc.), dan kunnen we 
het beter meteen goed doen!  

• D66 wil dat alle wijken (vooral de meest versteende) de komende jaren 
groener worden om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. D66 vindt 

dat elke kans (bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe riolering of het 
opnieuw inrichten van een straat) moet worden aangegrepen om via de 
reeds bestaande “Operatie Steenbreek” te zorgen voor méér bomen, 

bloemen en struiken in een straat of wijk. D66 wil daarom ook de 
Boomplantdag in samenwerking met de scholen opnieuw invoeren. 

• Daarnaast wil D66 vergroenende en duurzame maatregelen nemen 
zodat we beter voorbereid zijn op de klimaateffecten (wateroverlast, 
langdurige droogte en warmteoverlast). Bijvoorbeeld door het stimuleren 

van sedum op daken, groene gevels te creëren en te zorgen voor meer 
schaduwplekken in de openbare ruimte.  

 
Wonen:  

• D66 bepleit een daadkrachtige aanpak om het grote tekort aan 

betaalbare woningen op te lossen: enerzijds door meer woningen te 
creëren (nieuwbouw, extra woonlaag op bestaande gebouwen, 

kantoorgebouwen transformeren tot woningen, etc.) en anderzijds door 
innovatieve concepten (tiny houses/appartementen, geclusterde 
ouderenhuisvesting, wonen op het water, etc.) 

• D66 wil daarbij voorrang geven aan het creëren van een betaalbare 
eerste woning voor jongeren en het stimuleren van betaalbare 

doorstroming op de woningmarkt voor ouderen.  
• Ook een betere oplossing voor ‘scheefwonen’, het verstrekken van 

starters- en blijversleningen en het invoeren van een 

‘zelfbewoningsplicht’ staan voor D66 hoog op de agenda. 
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• De nieuwe Omgevingswet biedt veel mogelijkheden voor meer 
burgerparticipatie bij woningbouwprojecten. D66 is daar groot 

voorstanden van: meer participatie van de burger betekent immers ook 
meer democratie.  
 

Cultuur en evenementen:  
• D66 wil Huizen laten bruisen! Dat wil D66 vooral doen door de ingeslagen 

weg van meer cultuur krachtig voort te zetten in de komende 4 jaar.  

Door culturele instellingen in Huizen te ondersteunen en door de 
cultuureducatieprogramma’s door te ontwikkelen.  

• Buurtsportcoaches hebben, zeker in de coronaperiode, een belangrijke rol 
vervuld in de gemeente. “Buurtcultuurcoaches” zouden eenzelfde rol 
kunnen vervullen! 

• D66 is voorstander van het opzetten van een “Huizer Uitmarkt”, waar 
alle cultuuraanbieders, zowel commercieel als niet commercieel, zich 

kunnen presenteren. Dit zou kunnen worden gecombineerd met het 
instellen van een Kindercultuurdag, zodat kinderen en jongeren op 

een laagdrempelige manier met cultuur in aanraking komen. 
• D66 vindt het belangrijk om in de komende jaren bestaande 

evenementen, zoals de Huizer Havendag, het Oldtimer festival en de 

Atelierroute, te blijven ondersteunen. Er moet ook financiële ruimte 
zijn voor nieuwe initiatieven, zoals het Huiskamerfestival, de Pasar 

Malam en Muziek op het water. 
 

Ondernemers:  

• Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen zelf te beslissen wanneer 
hun winkels en horecagelegenheden open zijn. D66 is voorstander van een 

volledige zondagsopenstelling, om een bruisend weekend mogelijk te 
maken. 

• D66 is daarnaast voorstander van een algemene vermindering van de 

regeldruk voor ondernemers. 
 

Onderwijs: 
• D66 wil, waar mogelijk, inzetten op een multifunctionele opzet van 

schoolgebouwen, wat zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen.  

• D66 wil de gewenste verhuizing van basisschool de Gouden Kraal 
(naar een samen met basisschool De Ark nieuw te bouwen schoolgebouw 

op of naast de huidige locatie van De Ark) met omwonenden 
onderzoeken, met name om te achterhalen of hier bij de omwonenden 
draagvlak voor is. 

• D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen om samen met 
werkgevers en scholen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 

het tekort aan goedopgeleide technische werknemers duurzaam op 
te lossen.  
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4. Milieu en Duurzaamheid  

 

Klimaatverandering 
Klimaatverandering stelt ons voor één van de grootste uitdagingen van onze tijd. 

In steden en dorpen lopen de temperaturen verder op en we zien steeds vaker 
wateroverlast door extreme regenval. Daar kunnen wij als gemeente Huizen 
samen met bedrijven en inwoners veel doen.  

 
Platform ‘Huizen Duurzaam’ en Klimaat Burgemeester  

Onder inwoners van onze gemeente is veel kennis over energietransitie, klimaat 
en duurzaamheid. Via Huizen Duurzaam kunnen inwoners kennis delen en advies 

vragen. D66 wil dat de gemeente dit platform meer onder de aandacht van de 
inwoners brengt. Een Klimaat Burgemeester of ambassadeur, die 
klimaatverandering en de projecten om dit aan te pakken steeds op de kaart 

blijft zetten, zou hierbij kunnen helpen. 
 

Voorlichting over isolatie, energiebesparing, vergroenen en subsidies 

D66 wil dat de gemeente Huizen meer focust op voorlichting, helpt met 

informatie over mogelijkheden (wat kan ik zelf doen), eventuele 

subsidieregelingen en het stimuleren van burgerinitiatieven en gezamenlijke 

projecten. D66 vindt het belangrijk dat Huizen Klimaatbewust regelmatig 

webinars blijft aanbieden met voorlichting over vergroenen, wateropvang in de 

tuin of rond het huis, isolatie, energiebesparing en duurzame energie. Een ’tegel 

ophaalservice’ voor inwoners die hun tuin willen vergroenen, maar opzien tegen 

het wegbrengen van de tegels, kan worden onderzocht. 

 

Bewustwording eigen verantwoordelijkheid inwoners 
Niet alles is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er ligt ook een eigen 

verantwoordelijkheid bij de inwoners van Huizen als het gaat om de noodzaak 
van vergroening en slim gebruik van water. Iedereen kan bijdragen aan een 

goede leefomgeving. We moeten het met elkaar doen. Door bij de voorbereiding 
van bouw- en verbouw projecten scherp te zijn op meekoppelkansen, zoals 

groene gevels of daken, het afkoppelen van regenwater en het inzetten van 
regenwatersystemen voor tuin, toilet en douche, kan voordeel behaald worden. 

 

Boomplantdag invoeren 

Jong geleerd, oud gedaan. Daarom wil D66 de ‘Boomplantdag’ in samenwerking 

met de scholen opnieuw invoeren en ook bij de scholen aandacht vragen voor 

‘Dikketruiendag’ en de ‘Nacht van de nacht’. 

 
Afstemmen duurzame initiatieven 

De gevolgen van klimaatverandering en de daarmee samenhangende 
energietransitie zullen leiden tot tal van initiatieven en beslissingen. Het is 
belangrijk dat de projecten die hieruit volgen, zoals de RES (Regionale Energie 

Strategie) en de warmtevisie, en de voortgang van deze projecten met elkaar 
afgestemd worden. Een gemeentelijke afdeling “Coördinatie Duurzame 

Initiatieven” kan zorgen voor samenhang tussen regelgeving van de overheid, de 
inbreng van inwoners en ondernemers, de activiteiten van het bedrijfsleven, 
coöperatie initiatieven en initiatieven in regionaal verband.  
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Vergroenen voor een hitte- en waterbestendig Huizen 

We moeten water vasthouden en overlast bestrijden. Daarom is het voor de 

leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de wijken noodzakelijk om door te 

gaan met vergroening. D66 vindt dat we in Huizen door moeten gaan met 

’Operatie Steenbreek’. Projecten als op de Droogdok, Oostergo en het Gooierserf 

laten zien dat die ook bijdragen aan de kwaliteit van wonen en leven.  

Om de gevolgen van extreme hitte tegen te gaan kan ook worden gedacht aan 

groene gevels en het creëren van meer groene schaduwplekken in speeltuintjes 

en op looproutes van wijken naar winkelcentra. 

 

Biodiversiteit  
Bij onderhoud van de bossen, parken en groen in de openbare ruimte zal het 

tegengaan van invasieve exoten geïntensiveerd moeten worden. Hier moet een 
duidelijk beleid voor komen. De samenstelling van totale aanplant en 

natuurherstel door inheemse soorten te planten, moet bekeken worden. D66 is 
er voorstander van om meer wilde bloemen te zaaien in plaats van gras en wil 
ook dat er minder en selectief gemaaid wordt. Daarbij moet vooral gelet worden 

op bermen met bloemen en bijenrijk (on)kruid.  

 

Meekoppelkansen vergroenen benutten 

In 2021 heeft de raad een D66 motie aangenomen om in te zetten op 

’meekoppelkansen’, door op plekken waar wegen, zicht en stoepen worden 

opengebroken altijd te toetsen of Operatie Steenbreek kan worden toegepast, 

zodat de openbare ruimte klimaatbestendiger wordt. Dit kan concreet gemaakt 

worden bij de renovatie van de wijk Stad en Lande. Samen met de inwoners kan 

worden gekeken hoe zij hun eigen wijk groener en duurzamer kunnen maken. 

D66 wil een ambitieus budget voor 2022 -2026 vrijmaken om door te kunnen 

gaan met Operatie Steenbreek. Er zijn nog veel versteende straten en wijken in 

Huizen. In de Oostermeent bijvoorbeeld, kan er in de openbare ruimte bij de 

taluds langs het water veel ’ontsteend’ worden.  

 

Gemeentelijk vastgoed volleggen met zonnepanelen en/of sedum 

Veel voordeel kan behaald worden met het vergroenen van daken met sedum. 
D66 stelt voor om een analyse te maken welke daken van het gemeentelijk 

vastgoed geschikt zijn voor zonnepanelen en welke voor sedum.  
 
Energietransitie - schone energie   

Er ligt een grote opgave om minder energie te gebruiken en gas te verruilen voor 
andere, schone alternatieven. Hiervoor bestaan geen sjablonen. De 

technologieën hiervoor zijn in ontwikkeling en de mogelijkheden kunnen per wijk 
verschillen. Stap voor stap, wijk voor wijk, zal de gemeente de beste opties 
moeten bepalen en samen met inwoners plannen moeten maken en uitvoeren. 

De gekozen opties moeten realistisch en betaalbaar zijn voor huiseigenaren en 
huurders. 

 
Liever collectieve dan individuele oplossingen 

Door laagdrempelige acties en communicatie wil D66 voorkomen dat door de 
oplopende gasprijzen inwoners individuele oplossingen kiezen waardoor 
collectieve oplossingen mogelijk duurder worden. Vooral de lagere inkomens, die 

niet de mogelijkheid hebben om in individuele oplossingen te investeren, zullen 
daar de dupe van zijn.  
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Onderzoek naar gemeenschappelijke warmtebronnen 

D66 stelt een onderzoek voor naar gemeenschappelijke warmtebronnen. Denk 
hierbij aan een warmtenet waarbij het Gooimeer als bron voor aquathermie 

gebruikt kan worden. Dit doen we niet alleen, maar samen met kennisplatforms 
en/of energie coöperaties.  
 

Isoleren van woningen 
Wat direct kan en veel winst en CO2 besparing oplevert, is het isoleren van 

woningen. De Warmtevisie van de gemeente is een goede aanzet. De urgentie en 
het uitrollen hiervan zullen onze aandacht hebben.  
 

Zonnepanelen 
D66 wil dat de gemeente Huizen samen met eigenaren van openbare gebouwen, 

sporthallen, kantoorpanden en bedrijfsruimten gaat kijken naar het benutten van 
daken voor zonnepanelen. Mogelijke belemmeringen om hier vaart te maken, 
moeten worden weggenomen. Dit geldt ook voor daken van woningen van 

huiseigenaren en woningbouwcorporaties.  
 

Onderzoek naar kwaliteit elektriciteitsnetwerk per wijk 
Tegelijkertijd is het belangrijk per wijk onderzoek te doen, hoe het met de 

kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk gesteld is. Is er voldoende capaciteit voor 
meer zonnepanelen en aanvullende oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's? 
Deze informatie moet beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven die willen 

investeren in zonnepanelen en elektrische auto’s.  
 

Ecologische Hoofdstructuur 
D66 pleit voor het leggen van ecologische verbindingen en het verbinden van 
natuurgebieden. D66 wil daarnaast uitbreiding van beschermde gebieden door 

verwerving dan wel samenwerking, ondanks dat het Rijk minder geld voor 
natuurbeleid beschikbaar heeft. In Gooi en Vechtstreek wordt de uitvoering van 

de Ecologische Hoofdstructuur gecontinueerd. Inmiddels is veel gerealiseerd en 
D66 zal zich blijven inzetten om deze structuur te completeren.  
 

Intensiveren samenwerking natuurorganisaties en agrarische sector 
D66 erkent het Plassenschap, het Goois Natuur Reservaat, Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer als dragende bestuurlijke structuren om het behoud van 
landschap en natuur in onze regio te borgen. Om de duurzame weerbaarheid van 
deze instituties te vergroten is een nog intensievere samenwerking tussen de 

organisaties onderling en met de agrarische sector een voorwaarde.  
 

Goois Natuur Reservaat 
De situatie rond het Goois Natuur Reservaat verdient aandacht. De Provincie 
Noord Holland en Amsterdam hebben zich teruggetrokken en betalen een 

afkoopsom. D66 maakt zich zorgen over de ontstane financiële situatie op lange 
termijn en wil er alles aan doen om deze organisatie ook in de toekomst 

financieel gezond te houden, zonder financiële risico’s te nemen. Samen met de 
andere D66 fracties in de regio zullen wij hierop toezien en er voor waken dat de 
Gooise natuur in goede staat blijft. 

 
Schone lucht 

Uit cijfers blijkt dat houtkachels en open haarden bijna net zoveel fijnstof 
uitstoten als al het wegverkeer in Nederland. De vrijgekomen houtrook is voor 
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veel inwoners een overlast. Eén op de tien Nederlanders ondervindt hinder van 

omwonenden die met een houtkachel of open haard stoken. Mensen met een 
longziekte zoals astma of COPD, maar ook gezonde kinderen en ouderen, zijn 

risicogroepen. Houtstook is onderwerp van discussie. D66 is niet voor verbieden. 
We willen wel inzetten op meer voorlichting zodat inwoners weten wanneer het 
verstandig is om niet te stoken en schone(re) alternatieven stimuleren met 

subsidie voor het weghalen van open haarden. 
 

Afval  
Het is belangrijk dat ons afval steeds meer circulair gerecycled wordt, zodat er 
minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Daarbij moet een goede balans gezocht 

worden tussen milieu, kosten en servicegraad. De GAD zal dit jaar met een 
beleidskeuze komen over het scheiden van afval: vooraf met kliko's óf achteraf 

met machines. Afval scheiden is geen doel op zich, maar een hulpmiddel voor die 
circulaire recycling. Daarom wil D66 alleen het herbruikbare deel afval 
meerekenen, en niet al het gescheiden afval. Wij zullen daarnaast dus scherp 

letten op de servicegraad en het risico van hogere kosten voor de inwoners. 
 

5.  Wonen 

De huidige problematiek op de woningmarkt is alom bekend, er is een groot 
tekort aan met name betaalbare woningen. De oplossing vergt een lange adem 

maar ook veel inzet en creativiteit. D66 ambieert daarom een daadkrachtige 
aanpak.  
 

Meer woningen! En kwaliteit boven kwantiteit 
Wij vinden dat de gemeente zich enerzijds moet richten op het creëren van meer 

woningen, waarbij aandacht is voor innovatieve concepten en duurzaamheid. 
Anderzijds wil D66 dat deze nieuwe woningbouw, maar ook de bestaande 
woningvoorraad, meer aansluit bij de kwalitatieve behoeften van doelgroepen die 

juist nu in de knel zitten, met name starters en ouderen.  
 

Aangewezen potentiële woningbouwlocaties benutten 
Roepen om meer woningen is een gemakkelijke reactie op de problematiek van 
een tekort. Meer huizen in Huizen is echter ook heel realistisch. Er zijn immers al 

veel potentiële locaties in kaart gebracht. De tijd is aangebroken om voortvarend 
invulling te gaan geven aan deze kansen. 

 
Andere opties woningbouw onderzoeken 
Naast het benutten van al aanwezige woningbouwlocaties wil D66 onderzoek 

laten doen naar hoe nog meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Locaties 
voor grootschalige woningbouw zijn in Huizen zeer beperkt, maar bestaande 

gebouwen kunnen mogelijk worden ‘opgetopt’: wonen op water kan verder 
onderzocht worden en leegstaande bedrijfsruimte kan worden getransformeerd 
naar woonruimte, mits dit niet ten koste gaat van kansen op toekomstige 

werkgelegenheid. Door middel van onderzoek naar nieuwe kansen voor 
woningbouw willen we actief werken richting verdichting en dus meer 

woonruimte voor alle Huizers. Graag doen we dit ook samen met onze inwoners. 
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Energiezuinig en duurzaam bouwen 

Simpelweg meer woningen bouwen is in deze tijd wel kortzichtig. Nieuwe 
woningen moeten voldoen aan duurzaamheidseisen zoals de BENG norm. Het 

klimaat is belangrijk en we kunnen hier positief aan bijdragen door zo 
energiezuinig mogelijk te bouwen. D66 kijkt echter verder en wil daarom 
aanzetten tot meer circulariteit van grondstoffen. Ideeën rondom ‘urban mining’ 

(hergebruik van al aanwezig bouwmateriaal), ‘biobased’ bouwen (woning van 
hout en gebruik van andere materialen uit de natuur) en een materiaalpaspoort 

voor woningbouw zijn interessant om nader uit te zoeken en vorm te geven. 
 
Hoogstaande kwaliteit en architectuur 

Juist een dorp als Huizen, dat bekend staat om de nationale bouwbedrijven die 
hier gehuisvest zijn, zou het toonbeeld moeten worden van betaalbaar bouwen 

dat volledig voorziet in de behoeften van nu en van de toekomst. Laat de 
creativiteit vloeien! Zet in op aansprekende architectuur! Nieuwe bebouwing 
moet een gebied verfraaien en echte waarde toevoegen! De kennis hebben we 

lokaal, het is dan ook niet meer dan logisch om die ten volle te benutten voor 
een nog mooier Huizen. 

 
Kansen voor jong en oud en Coöperatieve woonconcepten 

Andere problemen op de woningmarkt zijn die van betaalbaarheid en 
geschiktheid. Huishoudens met een middeninkomen hebben het moeilijk. De 
woningmarkt is dermate verhit dat financiële daadkracht vereist is om nu een 

nieuwe woning te bemachtigen. Nieuwe woningen sluiten onvoldoende aan bij 
het inkomen van starters, met name jongeren. Daarnaast zijn er onvoldoende 

kansen voor jongeren op de sociale woningmarkt en wonen ouderen dikwijls in 
een voor hen ongeschikte woning. 
D66 vindt dat de gemeente zich sterk moet maken voor deze Huizers. We zien 

namelijk kansen hiertoe in zowel de nieuwe als de bestaande bouw. Zo zou bij de 
invulling van nieuwe woningbouwlocaties in Huizen ingezet moeten worden op 

meer coöperatieve woonconcepten. Geclusterde ouderenhuisvesting speelt 
bijvoorbeeld in op gemeenschapszin die vaak onder ouderen leeft. Ook bevordert 
deze woonvorm de samenredzaamheid en het leveren van efficiënte zorg. 

 
Kansen voor starters en huishoudens met een middeninkomen 

Kansen voor starters en huishoudens met een middeninkomen willen we onder 
meer realiseren door woningbouwlocaties aan te wijzen waarbij: 

● de verdeling/programmering 40% sociale huur, 20% middeldure huur en 

40% koop voor middeninkomens is 
● een tender wordt uitgezet voor het realiseren van eeuwigdurende 

middeldure huurwoningen; 
● de gemeente ruimte geeft voor een collectief particulier 

opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij vinden we de realisatie van ‘tiny 

houses’ een interessante beweging. Ook willen we graag aansturen op de 
‘regeneratieve buurt’: biobased gebouwde huizen, elektrisch vervoer door 

middel van zelf opgewekte energie, etc. 
● bij toewijzing voorrang te geven aan geïnteresseerden met een binding 

met Huizen, zodat doorstroming ontstaat en jongeren in Huizen kunnen 

blijven wonen 
● de gemeente actief helpt bij het opzetten van een wooncoöperatie. 
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Opkoopbescherming/zelfbewoningsplicht 

De opkoopbescherming kan momenteel alleen worden ingezet voor nieuwbouw, 
maar door inzet van D66 gaat de opkoopbescherming ook gelden voor de 

bestaande woningvoorraad. Op deze manier kan een halt worden toegeroepen 
aan het opkopen van woningen als belegging. We zien dit als effectief middel om 
nieuwe kansen te creëren voor met name starters en huishoudens met een 

midden inkomen. Mits de opkoopbescherming in de gemeente Huizen wordt 
doorgevoerd, denken we dat het zinvol is om deze te laten gelden voor 

bestaande woningen met een waarde van wat een huishouden met een 
middeninkomen maximaal kan lenen. D66 blijft ook voorstander van een 
starters/blijvers lening. 

 
Scheefwonen oplossen door bevorderen doorstroming op woningmarkt 

Winst valt hiernaast ook te behalen op het gebied van doorstroming op de 
sociale woningmarkt. Nog steeds wonen te veel huishoudens in sociale 
huurwoningen scheef. Uiteraard komt dit mede door het gebrek aan 

aantrekkelijke alternatieven.  
D66 ziet met name het herhuisvesten van ouderen als een uitermate geschikte 

mogelijkheid om doorstroming in de gehele keten op gang te brengen. Naast het 
bouwen van geclusterde ouderenwoningen wil D66 dat de gemeente met 

corporaties in gesprek gaat over het realiseren van specifieke voorrangsregels 
voor ouderen die een nieuwe woning willen. Een goed idee is om hierbij voorop 
te stellen dat ouderen geen huursprong zullen krijgen, als ouderen een grote(re) 

woning achterlaten. In deze grote(re) woning kan vervolgens een gezin 
geherhuisvest worden dat weer een kleinere woning achterlaat, die meer 

geschikt is voor een stel zonder kinderen, een alleenwonende of jongere. Op 
deze manier ontstaat beweging op de sociale woningmarkt, en daarmee ontstaan 
er kansen voor vele Huizers.  

 

6.  Ruimtelijke Ordening 

Mensen wonen dicht op elkaar en de ruimte is schaars. Iedereen wil een mooi 

huis in een fijne en groene omgeving. We reizen graag van hot naar her en 
bedrijven en landbouw gunnen we het liefst de ruimte die ze nodig hebben. Maar 
in de realiteit gaat elke claim op schaarse ruimte ten koste van een ander doel. 

We zien problemen als milieuvervuiling, klimaatverandering, watergebrek, verlies 
aan biodiversiteit en verrommeling van het landschap. Deze problemen staan al 

vele jaren op de agenda, maar conservatief denken zorgt ervoor dat veel bij het 
oude blijft.  
 

Geen groen verloren! 
Bij woningbouw kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en daar hoort het 

behoud van zoveel mogelijk groen bij. In Huizen is weinig ruimte voor 
grootschalige bouwprojecten. Er zijn alleen nog kleine gebieden waar wat 
gebouwd kan worden. Maar als er buiten de bebouwde kom wordt gebouwd, 

vindt D66 dat ontwikkelaars moeten meebetalen om in de buurt evenveel nieuwe 
natuur aan te leggen. Per saldo moet de biodiversiteit er met het nieuwe groen 

op vooruit gaan.  
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Efficiënt omgaan met kantoor en bedrijventerreinen 

De ontwikkeling van bedrijfshallen in de open ruimte zou alleen op beperkte 
schaal mogelijk moeten zijn in bedrijfsclusters. Hiervoor moet wel worden 

meebetaald aan de sloop en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen 
via een belasting op de onttrekking van open ruimte. Op bestaande 
bedrijventerreinen en in de nieuwe bedrijfsclusters verplichten we efficiënt en 

meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld door parkeerruimte onder gebouwen, of 
groen en energieopwekking op gebouwen. Zo houden we de ruimtebehoefte zo 

veel mogelijk beperkt en zijn ook bedrijventerreinen meer natuur-inclusief. 
 
Deconcentratie van werkplekken 

Ook willen we graag inspelen op de nieuwe trend met betrekking tot 
deconcentratie van werkplekken. Steeds vaker werken we thuis, zeker nu 

gedurende de pandemie, maar lang niet iedereen heeft thuis een ideale 
werkplek. D66 wil ervoor zorgen dat het ‘thuiswerken’ lokaal mogelijk is in 
zogenaamde kantoor verzamelpanden. Efficiënt omgaan met de beschikbare 

kantoorruimte is een belangrijk doel. Doen we dat lokaal, dan zorgt dat voor 
minder verkeersbewegingen en nieuwe kansen voor onze ondernemers.  

 
Voorzieningen die aansluiten 

Om goed aan te laten sluiten bij de behoefte van nu en van de toekomst moeten 
we, onder meer bij nieuwe woningbouw, goed kijken of het voorzieningenniveau 
voor de doelgroepen toereikend is. Zo zou rond woningen voor ouderen rekening 

gehouden moeten worden met de aanwezigheid van een gezondheidscentrum, 
apotheek en supermarkt in de nabije omgeving. Voor gezinnen is het belangrijk 

dat scholen en kinderopvang voldoende aanwezig zijn.  
 
Samen maken we Huizen beter 

De fysieke leefomgeving en de planmatige indeling van de gemeente Huizen 
hebben betrekking op iedereen die in Huizen woont, werkt en recreëert. 

Belangrijk is daarom dat alle Huizers hun mening kunnen geven. De nieuwe 
omgevingswet voorziet hierin per juli 2022 en daar zijn wij als D66 erg blij mee. 
Meer participatie van de burger betekent immers ook meer democratie. Met ons 

in de gemeenteraad wordt erop toegezien dat participatie bij gebiedsontwikkeling 
stevig gewaarborgd wordt en wordt de mening van de burger zwaar 

meegewogen in de besluitvorming.  
 

Een vijftal aandachtsgebieden van belang 
Deze vijf gebieden/projecten vindt D66 extra van belang de komende jaren: 

 

• BNI-terrein/project Havenstraat 
D66 wil een aantrekkelijke verbinding tussen Haven en Oude Dorp. Het 
voormalig BNI-terrein nabij de Krachtcentrale moet een culturele, 

recreatieve, creatieve en informatieve invulling krijgen. Bijbehorende 
commerciële activiteiten zoals horeca horen daar ook bij, maar dit gebied 
kan niet een nieuwe winkelkern worden buiten de bestaande.  
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• Oude Dorp 
Bij de Blokkerpanden, in het bijzonder het oude Postkantoor, moet worden 

ingezet op een nieuwe gevel met horeca, zodat de entree van Huizen en 
het winkelgebied uitnodigend wordt. Ook de bijbehorende parkeergarage 
moet een aantrekkelijker uitstraling krijgen. 

Om een verblijf in het Oude Dorp aantrekkelijker te maken wil D66 meer 
mogelijkheden voor horeca op en rondom het Raadhuisplein. 

  
• Kustvisie 

Huizen ligt prachtig aan het Gooimeer. Met de kustvisie hebben we alles in 
handen om onze kustlijn een grote ‘upgrade’ te kunnen gaan geven. 
Omdat we niet alles in één keer kunnen doen, moet er prioritering 

plaatsvinden naar het oppakken van onderdelen die het meeste effect 
hebben, zoals plekken met de meeste gebruikers. De landtong bij hotel 

Newport is in de kustvisie aangemerkt als recreatiegebied in de natuur. 
Hierbij is ook een restaurant voorzien op de kop en er is de mogelijkheid 
voor recreatiehuisjes in het water. D66 kan zich vinden in deze visie. Ook 

vindt D66 dat voormalig hotel Newport zo snel mogelijk weer een 
hotelfunctie moet krijgen. 

 
• Stad en Lande 

De komende jaren moet een groot deel van de riolering en infrastructuur 
in de wijk Stad en Lande vernieuwd worden. Hiermee kunnen we een 

mooie upgrade geven aan het gebied, door in samenwerking met de 
bewoners een groenere en meer duurzame wijk te creëren. 

 
• De Vista 

Dit gebied moet een groen verblijfsgebied voor de wijken er omheen 
blijven. We houden ons aan de afspraak met de buurt om geen verdere 

woningbouw op de Vista te realiseren. Wel zijn we bereid om de gewenste 
verhuizing van basisschool de Gouden Kraal bij basisschool de Ark met 

omwonenden te onderzoeken, als dit op draagvlak kan rekenen.  
 

7. Cultuur, Recreatie en Toerisme 

 

Belang van cultuur 
Cultuur geeft ons identiteit, bepaalt wie wij zijn en is het cement van onze 

samenleving. D66 hecht daarom veel waarde aan cultuur en was tijdens de 
afgelopen raadsperiode één van de initiatiefnemers van een raadswerkgroep om 
een nieuwe cultuurnota voor de gemeente Huizen te schrijven. Hiervoor is 

gesproken met veel cultuuraanbieders uit de gemeente. D66 staat voor een 
divers cultuurbeleid. Cultuur verbindt omdat het de interactie en de sociale 

samenhang tussen mensen uit alle lagen van de samenleving bevordert. Een 
breed cultuuraanbod is belangrijk voor inwoners van Huizen en de regio, maar 

ook voor mensen die in Huizen werken of zich er willen vestigen. Bovendien 
ondersteunt een breed cultuuraanbod het toerisme.  
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Cultuurnota uitvoeren 

D66 onderschrijft de ambities uit de cultuurnota en wil er ook voor zorgen dat de 
uitwerkingen geworteld blijven in de Huizer samenleving: 

● bestaande en nieuwe culturele activiteiten stimuleren en faciliteren en het 
subsidiebeleid transparant en inzichtelijk maken 

● samenwerking van culturele aanbieders en de gemeente binnen een 

cultuurplatform bevorderen  
● de Bibliotheek zien als verbindende kracht op gebied van cultuur(educatie) 

en als culturele ontmoetingsplaats 
● onderzoek doen naar de verdere ontwikkeling van het Huizer Museum en 

de verhuizing naar een gebouw met multifunctionele theaterzaal/ruimte.  

Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden voor kunst, cultuur en educatie 
en kan de samenhang tussen de diverse aanbieders van cultuur in Huizen  

worden vergroot. Wat D66 betreft is het duidelijk dat het Huizer Museum 
in de huidige vorm op termijn niet kan overleven. Afhankelijk van het 
onderzoek kan worden ingezet op een Regionaal Erfgoed Museum of een 

museum met landelijke uitstraling  
● de theaterfunctie die de Boerderij heeft, moet zeker blijven. Hierbij zou 

wel bekeken kunnen worden of op de lange termijn de locatie van de 
Boerderij de beste locatie is, of dat de theaterfunctie onderdak zou kunnen 

krijgen in een multifunctioneel gebouw bij het museum 
● samenwerking en verbinding tussen de musea in de regio versterken. 

Hierbij is het van groot belang dat de gemeente zich uitspreekt voor een 

definitieve aanstelling van de regio conservator 
● jongeren in contact brengen met cultuur. Samen met de jongeren - 

bijvoorbeeld via het jongerenpanel en de scholen - uit zoeken waar 
behoefte aan is en op korte termijn komen met een cultuuraanbod voor 
jongeren in Huizen 

● cultuureducatie op school door middel van een breed (Huizer) 
cultuurprogramma, dat via de bibliotheek wordt aangeboden aan de 

scholen. ’Cultuur in de Klas’ en het ’Huizer menu’ zorgen al voor een breed 
cultuuraanbod. Het zou mooi zijn als hier nog wat meer muziekonderwijs 
aan kan worden toegevoegd 

● gratis bibliotheekpas voor alle kinderen in Huizen om lezen te bevorderen 
● onderzoek doen naar de erfgoedwaarde, met als doel het verdwijnen van 

cultuurhistorisch erfgoed van Huizen te voorkomen 
● regulier onderhoud gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte 
● zorg voor meekoppelkansen door cultuur te betrekken bij planvorming op 

het gebied van economie, toerisme, recreatie en ruimtelijke 
ontwikkelingen zoals de kustvisie.  

 
Buurt Cultuurcoaches 
D66 wil structureel meer geld uittrekken voor kunst en cultuur, juist vanwege de 

verbindende werking van cultuur. Het is nodig om een beter evenwicht te vinden 
tussen de gemeentelijke uitgaven aan sportinstellingen en aan culturele 

instellingen/initiatieven, zoals algemeen muziekonderwijs. Buurtsportcoaches 
hebben, zeker in de coronaperiode, een belangrijke rol vervuld in de gemeente. 
Buurt cultuurcoaches zouden eenzelfde rol kunnen vervullen. 
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Stimuleren van particulier initiatief en laagdrempelig cultuuraanbod 

De Stichting Kunst en Cultuur Huizen zorgt al jaren voor een laagdrempelig 
cultuuraanbod in Huizen. D66 vindt het belangrijk om haar inwoners zoveel 

mogelijk te betrekken op het gebied van kunst en cultuur. Er zijn al veel 
bestaande initiatieven die blijvende aandacht verdienen. Wij denken daarbij aan 
koren, muziekverenigingen, toneel- en musicalverenigingen, maar bijvoorbeeld 

ook aan de jaarlijks terugkerende atelierroute en de theaterroute. Initiatieven 
zoals het Woonkamerfestival voorzien in een grote behoefte. 

 
Cultureel Erfgoed 
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 

onderschrijft het behoud van de Huizer identiteit en het belang van organisaties 
zoals de Stichting Huizer Botters, het Huizer Museum, de Historische Kring 

Huizen en de Theaterroute, die ervoor zorgen dat de verhalen van het Huizer 
erfgoed verteld blijven worden.  
 

Fietstocht langs kunst in de openbare ruimte 
De gemeente heeft een prachtige collectie beelden in de openbare ruimte. In 

2016 is er een mooi boekje gemaakt met een fietsroute langs de beelden in 
Huizen. D66 wil deze fietsroute toegankelijk maken voor alle inwoners en de 

toeristen in Huizen, door de route beschikbaar te stellen via de website van de 
gemeente, de VVV en het Huizer museum. Ook zou het mooi zijn om een bordje 
bij de kunstwerken te plaatsen met de beschikbare informatie over elk 

kunstwerk. 
 

Budget voor kunstaankopen door gemeente 
Al meer dan tien jaar zijn er geen gemeentelijke kunstaankopen meer gedaan. 
D66 zou graag zien dat er budget wordt gereserveerd. Bijvoorbeeld voor nieuwe 

aankopen als aanvulling op de bestaande beeldenroute. En bij nieuwbouw van 
publieke gebouwen zou de gemeente 1% moeten uitgeven aan kunst. 

 
Evenementen en subsidies 
Ook evenementen dragen bij aan sociale samenhang. Soms is het voldoende als 

de gemeente een evenement faciliteert, soms is subsidie nodig. Helaas zijn er in 
coronatijd veel evenementen niet doorgegaan. De Stichting Huizerdag heeft 

aangegeven definitief te stoppen. D66 vindt het belangrijk om in de komende 
jaren bestaande evenementen, zoals de Huizer Havendag, het Oldtimer festival 
en de Atelierroute, te blijven ondersteunen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe 

initiatieven, zoals het Huiskamerfestival, de Pasar Malam en Muziek op het 
water.  

 
Huizer Uitmarkt en Kindercultuurdag 
D66 is voorstander van het opzetten van een Huizer Uitmarkt, waar alle 

cultuuraanbieders, zowel commercieel als niet commercieel, zich kunnen 
presenteren. Dit zou kunnen worden gecombineerd met een kindercultuurdag, 

zodat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier met cultuur in 
aanraking komen. Hiervoor zal het initiatief wel van de eigen inwoners moeten 
komen, maar de gemeente kan faciliterend optreden. D66 juicht bovendien 

nieuwe initiatieven toe ter vervanging van de Huizerdagen. 
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Gesubsidieerde evenementen (bijna) gratis toegankelijk voor Huizers 

D66 vindt dat evenementen die grootschalige subsidie ontvangen van de 
gemeente Huizen gratis of bijna gratis toegankelijk moeten zijn voor inwoners uit 

Huizen. De Theaterroute heeft in Huizen meerdere keren subsidie ontvangen, 
maar een entreekaartje voor de Theaterroute is niet goedkoop. Aan de andere 
kant is de Theaterroute wel een zeer geliefd evenement geworden in Huizen en 

draagt het bij aan het behoud van het cultureel erfgoed. D66 vindt het prima dat 
de organisatie leegstaande gemeentelijke panden gebruikt voor repetities en 

opslag. Als tegenprestatie voor verdere subsidie zou D66 het toejuichen als de 
Theaterroute een vrij toegankelijk deel zou toevoegen aan de route, zodat meer 
inwoners met het theater kunnen kennismaken. 

 
Toerisme en recreatie bevorderen (óók als bron van werkgelegenheid) 

Hoe meer toeristen Huizen bezoeken, hoe meer de lokale middenstand hiervan 
kan profiteren. Zowel de recreatieve als de zakelijke bezoeker kan een bijdrage 
leveren aan de Huizer economie. Ter bevordering van het toerisme zijn 

bijvoorbeeld de riviercruises naar Huizen gehaald. Dat is goed, maar dan moet 
Huizen deze toeristen wel wat te bieden hebben. Dit betekent dat Huizen moet 

inzetten op:  
● een aantrekkelijke verbinding tussen Haven en het Oude Dorp door cultuur 

en recreatie de krachten te laten bundelen op een centrale plaats aan de 
Havenstraat, rondom de Krachtcentrale. Concreet denken wij dan aan het 
Huizer museum in een multifunctioneel cultuurhuis, Coronel en meerdere 

horecaplekken aan de Havenstraat 
● een aantrekkelijk Oude Dorp met meer hoogwaardige horeca in het 

centrum van het dorp op en rondom het Raadhuisplein en een divers 
winkelaanbod 

● een gezellige Zomerkade en Wedekuil met terrassen die uitkijken over het 

Gooimeer, een mooi strand geschikt voor luieren, sport en spel, een mooi 
meer waar ook in gezwommen kan worden. Hier zouden ook festiviteiten 

kunnen plaatsvinden zoals Beach Volleyweekenden, Muziek- en Theater-
Beach festivals, zandsculptuur festivals, etc. 

● aanpak fonteinkruid, zodat er gevaren en gezwommen kan worden. 

Hoewel de weelderige groei van fonteinkruid een teken is van verbetering 
van de waterkwaliteit, is er ook overlast voor waterrecreanten. Het 

bevaarbaar houden van de havens en vaargeulen is noodzakelijk. 
Woekerend fonteinkruid moet gemaaid worden. Dit blijft een prioriteit, 
waarvoor samen met andere organisaties en belanghebbenden 

opgetrokken moet worden.  
● een gezellige Oude Haven en Nautisch Kwartier met aandacht voor de 

Botterwerf en de Smederij 
● aanbieders van watersportactiviteiten zoals roeien, surfen en suppen 

faciliteren Onderzocht kan worden of een sloepenhaven van meerwaarde 

kan zijn voor de levendigheid in de Oostermeent.  
● het meer onder de aandacht brengen van de natuurlijke rijkdom van 

Huizen, zoals bos en hei. 
 

Betere bewegwijzering (rode, groene en blauwe ‘loper’) 

Door in te zetten op goede bewegwijzering willen we ervoor zorgen dat toeristen 
beter onze horeca en detailhandel kunnen vinden. De ‘rode loper’ van het 

nautisch kwartier naar het oude dorp moet beter worden aangeven. We kunnen 
een mooie route organiseren langs lokale kunst. En we willen de ‘groene loper’ 
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en ‘blauwe loper’ introduceren. De groene loper is een route langs parken en 

natuur, en de blauwe loper is een route langs plekken die verkoeling geven, met 
name langs het water. Op deze manier geven we onze lokale ondernemers een 

extra steun in de rug en laten we goed zien hoe divers ons Huizen is.    
 
Zwembad Sijsjesberg 

Na de verbouwing van de entree en de kleedkamers is de Sijsjesberg een nog 
mooier zwembad geworden, dat voorziet in de behoefte van zowel Huizer 

inwoners als toeristen. D66 pleit voor verruimde openingstijden op mooie dagen 
en tijdens de vakantieperiodes. Ook is het goed om te bekijken of het zwembad 
in september nog een aantal weken open kan blijven. 

 
Parken en recreatiegebieden in Huizen 

De coronaperiode leert ons dat we zuinig moeten zijn op de groene 
verblijfsgebieden in Huizen, omdat dat juist de plekken zijn waar inwoners nog 
kunnen ontspannen als ze nergens meer naar binnen kunnen. D66 koestert deze 

plekken, van de Wolfskamer tot het onlangs gerenoveerde Bad Vilbelpark, omdat 
ze een laagdrempelige mogelijkheid bieden om te recreëren. 

 

8. Sociaal Domein 

  

Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de uitgaven binnen sociaal 
domein. Zo kunnen we bepalen waar we moeten bijsturen. Wat D66 betreft, 
moet iedereen die het niet zelf redt ondersteuning krijgen en daarbij kijken we 

ook naar de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. We moeten duidelijk 
met elkaar afspreken wat de inwoner van de gemeente kan verwachten en wat 

de gemeente van de inwoner verwacht. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen! 
  
Zorg voor iedereen en laagdrempelige toegang tot hulp 

Soms hebben inwoners geen directe hulp van de gemeente nodig, maar kunnen 
ze wel in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. D66 vindt het 

belangrijk dat de gemeente Huizen haar inwoners goed informeert over de 
mogelijkheden. D66 wil daarom dat de toegang tot zorg laagdrempelig is.  
 

Goed contact met de gemeente: digitaal, telefonisch en face to face 
Het is goed dat de inwoner van Huizen bij één zorgloket terecht kan of het nu 

gaat om schuldhulpverlening, de aanvraag van een traplift of problemen thuis. 
Inwoners van Huizen kunnen veel informatie vinden op de uitgebreide website 
maatschappelijke zaken, maar het moet mogelijk blijven om telefonisch contact 

met de gemeente op te nemen. Ook het inloopspreekuur is belangrijk voor de 
laagdrempeligheid. In een persoonlijk gesprek kan in veel gevallen de hulpvraag 

beter verduidelijkt worden dan via een inschrijfformulier. Het is belangrijk dat de 
gemeente contact houdt met de inwoner! 
 

Digitaal minder vaardige inwoners 
Inwoners die geen toegang hebben tot digitale middelen, moeten gemakkelijk 

hun weg naar de gemeente kunnen vinden. Folders bij huisartsen, buurtcentra 
en de bibliotheek kunnen daarbij helpen, evenals systematische publicaties in de 

‘Omrooper’. Een sociale kaart, waarbij inwoners in één oogopslag kunnen zien 
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welk aanbod er is op het gebied van laagdrempelige zorg, kan hierbij helpen. 

Aanvraagformulieren moeten begrijpelijk zijn (A2 niveau), maar voor veel 
inwoners is het invullen van deze formulieren lastig. De consulent van de 

gemeente moet daarom altijd verwijzen naar ’Wegwijs Holleblok’ voor hulp bij 
het invullen van de formulieren. Deze hulpmogelijkheid moet ook online worden 
vermeld bij de formulieren. 

 
Second opinion na een besluit door een consulent 

Besluiten door de consulenten moeten regelmatig worden geëvalueerd. Het is 
belangrijk dat besluiten getoetst kunnen worden aan meetbare richtlijnen. 
D66 vindt het belangrijk dat, als de cliënt het niet eens is met het besluit van 

een consulent, de cliënt om een ’second opinion’ kan vragen bij een andere 
consulent.  

 
Actief wijzen op recht op onafhankelijke cliëntondersteuner 
Ook moet de gemeente voorafgaand aan een gesprek aan de cliënt duidelijk 

maken dat deze het wettelijke recht heeft op een onafhankelijke 
cliëntondersteuner.  

 
De WMO moet betaalbaar blijven 

Vanzelfsprekend helpt de gemeente inwoners met een zorgbehoefte om 
zelfstandig te blijven wonen, bijvoorbeeld met thuiszorg, woningaanpassingen en 
hulpmiddelen. D66 vindt het huidige abonnementstarief, waarbij alle inwoners 

een klein bedrag per maand betalen voor de WMO, niet redelijk. Een 
inkomensafhankelijk deel in de eigen betaling is gerechtvaardigd om de WMO 

zorg betaalbaar te houden en goede ondersteuning te kunnen blijven bieden aan 
alle inwoners die dat nodig hebben. Zolang dat landelijk niet geregeld is, zoeken 
we, wat D66 betreft, naar mogelijkheden om dit binnen de gemeente te regelen. 

 
Preventie 

Om problemen in de toekomst te voorkomen kan nog meer worden ingezet op 
preventie. De gemeente kan dat bereiken door: 
-       een gezonde leefomgeving te bevorderen 

-       sporten te stimuleren 
-       goede voorlichting te geven over voeding en sporten op scholen 

-       een verdere aanpak van laaggeletterdheid 
-       samen te werken met het voorveld, zoals scholen, huisartsen, wijkcentra, 
Jeugd en Gezin, sportclubs, kerken en de Voedselbank, om op tijd te kunnen 

signaleren en in te grijpen als er iets mis dreigt te gaan. 
 

Mantelzorgers ondersteunen  
De gemeente moet mantelzorgers goed ondersteunen, zeker als zij voor langere 
tijd intensieve en belastende zorg geven aan de zorgbehoevende. Door een 

goede dagopvang voor cliënten mogelijk te maken, kan voorkomen worden dat 
mantelzorgers overbelast raken. Het Geheugenhuis is hiervan een goed 

voorbeeld. Hier is zoveel behoefte aan dat moet worden onderzocht of er een 
tweede geheugenhuis nodig is. 
 

Ook kan de gemeente helpen bij tijdelijke vervanging van de mantelzorger door 
zorgverleners, bijvoorbeeld door het aanbieden van logeerzorg voor de 

zorgbehoevende, zodat de mantelzorger even een paar dagen rust kan nemen of 
met vakantie kan gaan. Als mantelzorgers recht hebben op AOW of een uitkering 
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en regelmatig tijdelijk elders verblijven om mantelzorg te verlenen, moeten hun 

rechten op hun huidige uitkering behouden blijven. Bij het verlenen van 
vergunningen voor mantelzorgwoningen, waar kinderen dicht bij hun 

hulpbehoevende ouders willen wonen of ouders dicht bij hun hulpbehoevende 
kinderen, moet de gemeente geen onnodige obstakels opwerpen. 
 

Schuldhulpverlening 
Het is goed om te beseffen dat inwoners met een langdurige 

schuldenproblematiek vaak ook andere hulpvragen binnen het sociaal domein 
hebben. Hoe sneller een inwoner, particulier of ondernemer, met schulden wordt 
geholpen de boel op orde te krijgen, des te beter het is. De wettelijk maximale 

beslistermijn van acht weken is erg lang als een inwoner kopje onder dreigt te 
gaan. Het streven is dan ook om sneller een besluit te nemen.  

 
Hierbij is een integrale aanpak belangrijk:  

• Er moet worden gekeken naar de hele leefsituatie en vervolgens zal er met 

hulp van een vaste consulent en een schuldhulpmaatje een plan worden 
gemaakt met een aanpak van de schulden. Hierbij is het ook belangrijk om 

realistische afspraken te maken met schuldeisers, zoals het kwijtschelden 
van woekerrentes 

• Consulenten van de gemeente moeten erop toezien dat de beslagvrije voet 
wordt nagekomen door alle beslagleggers en moeten daarin ook een 
afstemmende rol spelen 

• Nog belangrijker is het voorkomen van schulden door inwoners duidelijk te 
maken welke ondersteuningsregelingen er zijn en inwoners te helpen met 

het aanvragen van deze ondersteuning 
• De gemeente moet doorgaan met het geven van voorlichting aan jongeren 

over het belang van goed omgaan met geld en het voorzichtig omgaan 

met leningen. 
 

HBEL Advies Raad Sociaal Domein  
De adviesraad Sociaal Domein HBEL bestaat uit inwoners die het College 
gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken in het Sociaal Domein 

en over de manier waarop nieuw beleid wordt uitgevoerd. D66 waardeert de 
adviezen van deze raad. Gevraagde en ongevraagde adviezen moeten altijd 

serieus worden genomen. Als de gemeente adviezen niet overneemt, moet 
duidelijk gemotiveerd worden waarom niet.  
 

Jeugdzorg 
De gemeente Huizen is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Veel hulp is 

laagdrempelig, gratis en vrij toegankelijk via Centrum Jeugd en Gezin, de GGD, 
Versa Welzijn en MEE. Het is goed om daar veel in te blijven investeren. Door te 
investeren in preventie hopen we ernstigere problemen in de toekomst te 

voorkomen. 
 

Voor kinderen en jongeren die ernstigere problemen hebben kan een 
gespecialiseerde consulent van de gemeente of de huisarts samen met kind, 
jongeren en ouders kijken naar de beste hulp. D66 vindt het belangrijk dat er zo 

veel mogelijk een vaste consulent is per gezin, die als procesregisseur kan 
optreden bij lastige hulpvragen en kan helpen bij het opstellen van een familie 

plan. De regie en betrokkenheid van het gezin blijft zo behouden. 
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De gemeente Huizen koopt de minder laagdrempelige jeugdhulp in via Regio 

Gooi en Vechtstreek. Het is belangrijk dat de gemeenten binnen de regio goed 
samenwerken en dat er goede afspraken worden gemaakt met de 

zorgaanbieders over de verwachte zorgverlening. Administratieve lasten moeten 
zoveel mogelijk worden verminderd. Stapeling van zorg moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen.  

 
Wachtlijsten zijn ongewenst. Daar waar toch wachtlijsten zijn bij weinig 

voorkomende zorgvragen, moet de gemeente Huizen via de Regio bij de 
landelijke overheid aandringen op een oplossing voor het probleem. 
 

Jeugd en armoede 
Ook in Huizen leven jongeren en kinderen soms in armoede. Gelukkig is er het 

‘Kindarrangement Meedoen’, zodat ook deze kinderen van een computer en 
internet gebruik kunnen maken en kunnen sporten of naar muziekles gaan.  
Ook hier is het van belang dat de gemeente ouders op de hoogte brengt van 

deze regelingen en dat zij, indien nodig, worden geholpen met het aanvragen 
van het Kindarrangement. 

 
Jeugdbeleid niet voor de jeugd maar door de jeugd 

D66 is verheugd dat er in 2021 een jongerenpanel is opgericht. Het is belangrijk 
om samen met jongeren te bekijken waar behoefte aan is en daar dan ook geld 
voor vrij te maken. Bij het jeugdbeleid gaat D66 uit van de eigen kracht en de 

behoeften van de jongeren. Dus niet voor jongeren, maar dóór jongeren. 
 

Dat betekent samen met jongeren: 
• kijken naar een nieuwe plek voor de graffitimuur  
• de skatebaan opknappen  

• zorgen voor een ruim aanbod van activiteiten voor de jeugd in wijkcentra 
en sport  

• muziek en cultuur voor jongeren ondersteunen. 
 

Uitgaansmogelijkheden in Huizen en goede verbindingen met de steden om ons 
heen, blijven de aandacht van D66 houden. 

 
D66 vindt het ook belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de evenementen 
die in Huizen worden georganiseerd. Jongeren met een goed plan zouden 

bijvoorbeeld de mogelijkheid moeten krijgen een cultureel jongerenevenement te 
organiseren, waarbij de gemeente meedenkt en faciliterend optreedt. 

 
Participatiewet en Bijstand 
D66 Huizen vindt dat zowel de regionale werkgevers als de regionale overheid 

nog extra moeten worden gestimuleerd om mensen met een beperking in dienst 
te nemen.  

 
Om werkgevers te overtuigen van het nut van die inclusieve samenleving is het 
ook van belang dat de gemeente Huizen zelf 100% toegankelijk wordt voor 

minder validen, blinden en slechtzienden.  
 

Ook voor nieuwkomers, jongeren of ouderen kan het vinden van werk moeilijk 
zijn. D66 wil graag doorgaan met projecten ‘Zicht op Werk’, ’Kansen voor 
Jongeren’ en arbeidsparticipatieprojecten voor inwoners met een afstand tot de 
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arbeidsmarkt. Verder wil D66 blijven inzetten op de integratie van 

statushouders in onze samenleving, het voorkomen van vroegtijdige 
schoolverlating door jongeren, de verbetering van voorzieningen van bedrijven 

en overheid voor werknemers met een arbeidsbeperking, de ondersteuning bij 
het aanleren van de Nederlandse taal en het tegengaan van analfabetisme. 
 

We mogen ervan uitgaan dat inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen dat 
niet voor niets doen. Om te voorkomen dat inwoners direct in een 

schuldentraject terecht komen is het belangrijk om het aanvraagformulier zo 
gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken en er voor te zorgen dat direct 
duidelijk is welke documenten de aanvrager moet inleveren om voor een 

uitkering in aanmerking te komen. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat de 
rechten en plichten zijn. Wat moet je allemaal melden aan de gemeente op het 

gebied van bijverdienen, giften, verandering gezinssamenstelling enz.? Ook hier 
geldt weer dat het voor de inwoner belangrijk is om één vaste contactpersoon te 
hebben om verwarring te voorkomen. 

 
Maatwerk 

D66 wil dat de gemeente nog meer maatwerk gaat bieden bij de begeleiding van 
inwoners van een uitkering naar werk. Op dit moment is het soms financieel niet 

aantrekkelijk om aan het werk te gaan. Het zou goed zijn om de 
bijstandsgerechtigde tijdelijk meer te laten bijverdienen om zo uiteindelijk ook 
door te kunnen groeien naar een vaste, reguliere baan. Als het volgen van een 

opleiding de kans op een duurzame baan op termijn groter maakt, moet dit 
worden toegestaan binnen de participatiewet. Een passende tegenprestatie, zoals 

vrijwilligerswerk, mag gevraagd worden zolang inwoners gebruik maken van de 
bijstand.  
 

D66 vindt dat inwoners die vrijwel zeker niet meer naar een betaalde baan 
bemiddeld kunnen worden, niet langer lastiggevallen moeten worden met zinloze 

sollicitatieverplichtingen. D66 wil dat de gemeente Huizen verder experimenteert 
met alternatieven voor deze groep en denkt daarbij ook aan het inzetten op 
meer beschutte werkplekken. 

 
Huisvesting en integratie statushouders  

Huizen is verplicht om jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten in de 
gemeente. Ook zal de gemeente vanaf 2022 verantwoordelijk zijn voor de 
inburgering. Dat biedt kansen. Doel moet zijn om de nieuwkomers zo snel 

mogelijk economisch zelfredzaam te maken. Zo snel mogelijk de taal leren, om 
een opleiding te kunnen volgen of te gaan werken, helpt bij die zelfredzaamheid 

en bij de integratie. Initiatieven van vrijwilligers in Huizen en van organisaties als 
Vluchtelingenwerk en andere particuliere organisaties die actief helpen om de 
integratie van vluchtelingen te bevorderen, moeten zoveel mogelijk door de 

gemeente worden ondersteund. 
 

Wijkcentra 
De wijkcentra in Huizen zijn belangrijk bij het in stand houden van een inclusieve 
samenleving. D66 vindt het belangrijk dat de wijkcentra goed verdeeld blijven 

over de diverse wijken. Initiatieven van inwoners zelf kunnen op een 
laagdrempelige manier in een buurtcentrum worden uitgevoerd. De wijkcentra 

kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van eenzaamheid en het 
ondersteunen van mantelzorgers. Wij denken bijvoorbeeld aan het geheugenhuis 
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en aan projecten die inwoners uit hun isolement halen, zoals met elkaar eten of 

koffie te drinken.  
 

Vrijwilligers in Huizen 
De vrijwilligers in Huizen verzetten veel werk! De vrijwilligerscentrale speelt 
hierbij een belangrijke rol, die behouden moet blijven. Vrijwilligers die een VOG 

nodig hebben voor de uitoefening van hun vrijwilligerswerk moeten deze gratis 
bij de gemeente kunnen aanvragen. 

 

9. Sport 

 

Sport is belangrijk: sport verbindt 
Heel veel inwoners van de gemeente Huizen beleven plezier aan sport. Sport 
geeft mensen zelfvertrouwen en biedt kansen om mee te doen in de 

samenleving. Sport verbindt en stimuleert mensen van verschillende 
achtergronden met elkaar om te gaan. Sport is belangrijk voor een gezond lang 

leven. D66 vindt daarom dat sporten en bewegen voor iedereen in Huizen 
toegankelijk moeten zijn, zowel binnen als buiten verenigingsverband. Daarom is 
in de ondersteuning van sport in de breedte (recreatief) een belangrijke rol 

weggelegd voor de gemeentelijke overheid. 
 

Toegankelijke informatie over sportaanbod in Huizen 
De gemeente heeft een webpagina ’sportief Huizen’, waar voor inwoners snel 
duidelijk is welk sportaanbod er in de gemeente beschikbaar is en welke 

sportactiviteiten er maandelijks worden aangeboden. Voor inwoners die digitaal 
minder vaardig zijn, is het goed om deze informatie op een gemakkelijke manier 

aan te bieden via een folder bij de bibliotheek, wijkcentra, huisartsen en 
fysiotherapeuten. 
 

Lokaal sportakkoord 
D66 staat volledig achter de ambities van het lokaal sportakkoord: inclusief 

sporten, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, 
vaardig in bewegen, positieve sportcultuur. 
 

Sport binnen een veilige en gezonde omgeving 
Een veilige, vertrouwde omgeving om te sporten is de basis voor succes voor 

elke vereniging. Daarom is het vanuit het Sportplatform ondersteunde project 
’Veilig Actief’ belangrijk. Clubs zijn zich hierdoor meer bewust van ongewenst 
gedrag, pesten en discriminatie, en kunnen sneller ingrijpen als dit toch gebeurt.  

Ook is het goed om blijvend aandacht te hebben voor een gezonde eet- en drink 
cultuur in de kantines. Vanzelfsprekend wordt er niet gerookt in en om de 

velden, maar is er ook een verstandig alcoholbeleid, zodat er geen alcohol wordt 
geschonken als veel jongeren onder de achttien aan het sporten zijn. Verder 
juicht D66 creatieve ideeën over gezonde snacks in de kantine toe. 

 
Samenwerking sportclubs, scholen, naschoolse opvang en wijkcentra 

Er zijn veel sportclubs en -verenigingen in Huizen die prima gefaciliteerd worden 
door de gemeente. D66 vindt het belangrijk dat sportclubs actief meewerken aan 

sportdagen en dat zij sportterreinen ter beschikking stellen aan scholen en 
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naschoolse opvang voor sportlessen en -activiteiten. Ook is het goed dat deze 

terreinen beschikbaar zijn voor diverse activiteiten van de buurtsportcoaches, 
zolang de sportclubs er zelf geen gebruik van maken. Het is toe te juichen dat 

sportclubs hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door 
nieuwe initiatieven waarbij sportclubs hun kantines ter beschikking stellen aan 
verenigingen of welzijnsorganisaties in Huizen op momenten overdag dat deze 

kantines niet in gebruik zijn.  
 

Samenwerking sportclubs en de gemeente 
Sportplatform Huizen zorgt voor een goede samenwerking tussen de sportclubs 
en de gemeente Huizen. Initiatieven als de sportmaand, waarin de inwoners op 

een gemakkelijke manier kennis kunnen maken met verschillende sporten, zijn 
belangrijk. Maar ook het streven naar duurzaamheid in samenwerking met de 

gemeente is belangrijk. 
 
Sporten voor iedereen in een inclusieve samenleving 

Daar waar voldoende vraag is bij de sportvereniging om een team op te richten 
voor sporters met een beperking, moet de gemeente dat zoveel mogelijk 

stimuleren en faciliteren. Dan gaat het niet alleen om aanpassingen van het 
terrein of het gebouw, maar ook, indien nodig, om vervoer van en naar het 

sportterrein of de sporthal. Ook ieder kind moet kunnen sporten. Kinderen die 
opgroeien in armoede kunnen sporten via het Kindarrangement. 
 

Beweegloket Buurtsportcoaches voor preventie 
D66 vindt het goed dat via het beweegloket van de buurtsportcoaches advies 

wordt gegeven aan inwoners die op dit moment nog wat minder vaak bewegen. 
De samenwerking met zorgprofessionals zorgt ervoor dat de inwoners op het 
juiste niveau instappen en kunnen gaan werken aan een gezondere levensstijl. 

 
Meer bewegen voor jong en oud 

Jong geleerd oud gedaan; wie al jong plezier heeft in bewegen zal dat ook later 
meer blijven doen. Daarom zijn de activiteiten van de buurtsportcoaches voor de 
peuters en de buitenschoolse activiteiten voor de scholieren van groot belang. 

 
Werkgevers stimuleren: inzetten op beweeg- en vitaliteitsprogramma’s 

D66 stimuleert lokale werkgevers bij te dragen aan de gezondheid van hun 
werknemers. Dat kan met beweeg- en vitaliteitsprogramma’s en door actief de 
fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. De gemeente Huizen kan daar zelf 

als werkgever het goede voorbeeld in geven. 
 

Sporten in de openbare ruimte 
Er moet voldoende vrije ruimte blijven voor sportbeoefening. Corona heeft ons 
geleerd dat ook de binnensport grote behoefte had aan groene velden in de 

wijken om toch door te kunnen gaan met het aanbieden van sportlessen. Veel 
inwoners vinden het fijn om zelf met een groepje buiten te sporten. Voetbal- en 

basketbalveldjes, (beach) volleybal- en tennisvelden, en tafeltennistafels in de 
openbare ruimte voorzien in een grote behoefte. 
 

Onderzoek renovatie skatepark 
Het skatepark in Huizen is in 2011 gerenoveerd, maar kan inmiddels wel weer 

een nieuwe opknapbeurt gebruiken. De gemeente zou samen met de gebruikers 
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moeten onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor grondige 

renovatie. 
 

Fitnesstoestellen in parken 
Om bewegen nog laagdrempeliger te maken zou de gemeente kunnen 
onderzoeken of fitnesstoestellen in parken kunnen worden geplaatst. 

 

10. Economie, Werkgelegenheid, 

Arbeidsmarkt en Ondernemerschap   

 

De lokale overheid als marktmeester 
D66 pleit voor een duurzame en weerbare economie, die geworteld is in privaat 

ondernemerschap. Waarbij de overheid de rol van marktmeester bekleedt. Een 
gemeente die meedenkt vanuit het 'ja, tenzij’ principe in plaats van ’liever niet’. 
Een overheid dus die voorwaarden schept, faciliteiten creëert, sturend is en 

uitwassen beteugelt. 
  

Hoewel economie, werkgelegenheid, arbeidsmarkt en ondernemerschap worden 
beïnvloed door vele factoren die buiten de gemeentelijke invloedsfeer liggen, is 
D66 voorstander van een lokale overheid in de rol van een actieve marktmeester 

op het gemeentelijke niveau. 
 

Werkgelegenheid in Huizen: samenwerking uitbreiden 
De werkgelegenheid in de gemeente Huizen dient op peil gehouden te worden. 
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken op diverse niveaus en in meerdere 

samenstellingen aan een gezamenlijk economisch programma om behoud en 
ontwikkeling van de economie te garanderen. Deze samenwerking dient 

uitgebreid te worden richting Amsterdam en Flevoland. 
 
Goede match op de arbeidsmarkt 

D66 streeft naar een goede aansluiting tussen het opleidingsniveau van de 
bevolking en de werkgelegenheid in de regio. Dit moet gerealiseerd worden door 

enerzijds het aantrekken en faciliteren van het juiste type bedrijvigheid, gericht 
op praktisch of theoretisch opgeleide beroepsbevolking en anderzijds het 
ondersteunen van opleidingsprogramma’s die werkzoekenden helpen bij het 

bereiken van het aansluitende opleidingsniveau.  
 

Onderwijs aan ouderen en laaggeletterden 
D66 steunt initiatieven voor onderwijs aan ouderen en laaggeletterden. Speciale 

aandacht moet er zijn voor het verwerven en op peil houden van digitale 
vaardigheden, vooral bij oudere en ’nieuwe’ Huizers, die op deze wijze geholpen 
worden hun toekomstige plaats en rol in de samenleving te vinden.  

 
Een leven lang leren 

Het principe van blijvend leren gedurende de levensloop is cruciaal voor huidige 
en toekomstige generaties werknemers. Hier gaan wij uit van de D66 sociaal-
liberale richtingaanwijzers en uitgangspunten en vertrouwen wij op de eigen 

kracht van mensen, waarbij D66 niemand laat vallen. 
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Gevolgen coronacrisis 

Deze instelling is ook leidend bij het hanteren van de gevolgen van de 
coronacrisis, waarbij het begeleiden van ’werk-naar-werk’ belangrijker is dan het 

beschermen van de oorspronkelijke werkplek.  
 
Werken met een arbeidsbeperking 

Voor D66 is uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking, waar mogelijk, 
bij een reguliere werkgever aan de slag gaan. De gemeente heeft hierin een rol, 

bij het bieden van voldoende werkervaringsplekken en plaatsing bij een werk-
leerbedrijf. 
 

Ondersteunen kleine en startende ondernemers 
D66 is voorstander van het aanstellen van een ’gemeentelijke economisch 

programma manager’, die onder meer kleine en startende ondernemers gaat 
helpen. 
 

Vestiging nieuwe bedrijven: samenwerking in de regio 
D66 wil dat Huizen in regionaal verband, met MRA en Flevoland, samenwerkt bij 

de vestiging van nieuwe bedrijven. De focus is hierbij op groene, schone, 
duurzame en kennisintensieve bedrijven en start-ups. D66 ziet Huizen niet als de 

vestigingsplaats voor grootschalige logistieke bedrijven; noch voor grootschalige 
zware industrie (IPPC plichtig).  
 

Transformeren industrieterreinen  
D66 is voorstander van het verder omvormen van het industrieterrein naar een 

ecosysteem van kleine hightech, startup bedrijven, gericht op bijvoorbeeld 
toerisme, de nautische sector en toekomstgerichte groene marktsegmenten. D66 
vindt het wenselijk dat in Huizen een kantoor-hub gerealiseerd wordt, om een 

werkomgeving te bieden voor ZZP’ers en werknemers die geacht worden thuis te 
werken, maar dat, om welke reden dan ook, niet kunnen. 

 
Betere faciliteiten op bedrijventerreinen 
De Huizer bedrijventerreinen moeten kwalitatief gefaciliteerd worden: verbeterde 

parkeervoorzieningen, glasvezel, eetgelegenheden en openbaar groen. 
 

Aantrekkelijke omgeving voor startende en innovatie bedrijven 
D66 is voorstander van het creatief omgaan met beschikbare panden. 
Herbestemming en ruilen in overleg met de eigenaar zijn mogelijkheden om 

capaciteit te winnen. De ontwikkeling en invulling van de Havenstraat is een 
geweldige kans om in te spelen op de behoeftes van startende en innovatieve 

bedrijven, om een bruisende, aantrekkelijke omgeving te creëren. 
 
Meer bedrijfsverzamelgebouwen 

D66 is voorstander van de inrichting van het industrieterrein voor meer 
bedrijfsverzamelgebouwen en het afschalen van grootschalige industrie en 

logistiek.  
 
Van industrie naar woningen 

Voor D66 is het afschalen van de omvang van het industrieterrein ten gunste van 
woningbouw bespreekbaar. 

 
 



 

27 
 

Verminderen van vermijdbare gemeentelijke regeldruk 

Een ’gemeentelijke economisch programma manager’ voor economische 
ontwikkelingen kan bedrijven bijstaan bij veranderingen en het verminderen van 

vermijdbare gemeentelijke regeldruk en procedures. Een startersloket voor 
beginnende ondernemers kan hierbij een middel zijn.  
 

Zondagsopenstelling  
D66 gaat uit van het beginsel van de ’eigen verantwoordelijkheid’. Hierbij is 

tolerantie en respectvol met elkaar omgaan een ‘must’. Ondernemers moeten de 
mogelijkheid krijgen zelf te beslissen wanneer hun winkels open zijn. D66 is 
voorstander van een volledige zondagsopenstelling, om een bruisend weekend 

mogelijk te maken. 
 

Voorkomen en aanpakken van langdurige leegstand winkelpanden 
Leegstand van winkelpanden is onaantrekkelijk voor Huizers en bezoekers en 

werkt verloedering in de hand. Soms verkiest een belegger vanuit economisch 
gewin leegstand boven verlaging van de huurprijs. D66 is er voorstander van dat 
leegstand langer dan één maand gemeld moet worden bij de gemeente, waarbij 

het niet-melden beboet wordt. De gemeente dient actie te ondernemen om tot 
een gesprek en overeenkomst te komen over de tijdelijke herbestemming, als 

middel tegen ongewenste langdurige leegstand. 
 
Centrumstrategie voor aantrekkelijker Oude Dorp 

D66 is voorstander van een centrumstrategie: het verplaatsen van winkels en 
horeca uit de periferie naar het winkelhart van het Oude Dorp, om dit sterk en 

gezond te houden. Het Oude Dorp kan daarnaast aantrekkelijker worden 
gemaakt door uitbreiding van de horeca en terrassen op het Raadhuisplein, 
zowel qua oppervlakte als openingstijden. De uitbreiding van het 

terrasoppervlakte als coronamaatregel in 2021 is ons goed bevallen. 
 

Stimuleren (thema) evenementen middenstand 
Daarnaast is D66 voorstander van het uitbreiden van mogelijkheden van (thema) 
evenementen, die door de middenstand georganiseerd worden. De gemeente 

kan hierin een stimulerende en coördinerende rol spelen, door bijvoorbeeld een 
al eerder genoemde ’gemeentelijke economisch programma manager’ aan te 

stellen. 
 

Winkelcentra Oostermeent, Kostmand, Holleblok en Phohi  

Er is veel aandacht voor het Oude Dorp, maar Huizen heeft veel meer te bieden. 
D66 vindt dat de winkelcentra Oostermeent, Kostmand, Holleblok en Phohi niet 

uit het oog verloren moeten worden. De belangrijke centrumfunctie van 
winkelcentrum Oostermeent neemt toe omdat inwoners van de 
Blaricummermeent daar hun boodschappen doen. Kostmand, Holleblok en Phohi 

hebben een verbindende functie in de wijk. D66 wil dat de gemeente Huizen in 
overleg met de ondernemers mogelijkheden zoekt om deze winkelcentra en de 

nabije omgeving aantrekkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld door verruiming 
van de mogelijkheden voor evenementen. Daarnaast kan de gemeente een 
actieve rol spelen in het verbeteren van parkeermogelijkheden voor fietsen en 

bijdragen aan het verhogen van het verblijfsklimaat door goed onderhouden 
groenvoorzieningen en het investeren in veiligheidsmaatregelen. 
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11. Onderwijs 

 

Onderwijs altijd op één! 
D66 vindt onderwijs van zeer groot belang. Het is voor mensen de sleutel tot 

zelfstandigheid en autonomie, succes en persoonlijke groei. Onderwijs is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van onze gemeente 
en regio. Daarom verdient onderwijs bijzondere aandacht en is het van belang 

dat het gemeentebestuur warme contacten onderhoudt met de schoolbesturen, 
zodat de gemeente weet wat er speelt op elke school. 

  
Kinderen eerder naar school 

Elk kind heeft recht op gelijke startkansen en daarom is een goede voor- en 
vroegschoolse educatie in de gemeente Huizen belangrijk voor kinderen van 
twee en drie jaar die het risico lopen met taal- of ontwikkelingsachterstanden 

aan de basisschool te beginnen.  
                                           

Huisvesting scholen primair onderwijs 
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair 
onderwijs. Dit brengt met zich mee dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er 

voldoende lokalen zijn om elke leerling onderwijs te kunnen bieden. Leerlingen 
en leerkrachten hebben ook recht op schone en goede schoolgebouwen met een 

gezond binnenklimaat. De recente vernieuwbouw van de Maria Montessorischool 
is een goed voorbeeld van hoe een goed schoolgebouw er uit moet zien. 
 

Multifunctionele opzet en inzet van schoolgebouwen 
D66 wil, waar mogelijk, inzetten op een multifunctionele opzet van 

schoolgebouwen - zoals de brede school -, wat zorgt voor een efficiëntere inzet 
van middelen: het schoolgebouw wordt immers door meer gebruikers, dus 
intensiever, gebruikt. Dat leidt ook tot een verdergaande integratie van het 

onderwijs met andere delen van de maatschappij. Het nauwer samen laten 
werken van kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport 

en cultuur en de school, zorgt voor een rijker aanbod, dat ten goede komt aan 
alle kinderen en zorgt voor gelijkere kansen. Waar mogelijk wil D66 het gebruik 
van schoolgebouwen buiten schooltijd bevorderen voor sport, cultuur en 

buitenschoolse opvang. 
  

Primair openbaar basisonderwijs  
In Huizen wordt het openbaar primair onderwijs verzorgd door de Stichting 
Talent Primair. D66 vindt dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid voor 

het openbaar onderwijs heeft en dat zij samen met de Stichting Talent Primair 
moet blijven streven naar voldoende openbaar basisonderwijs in Huizen. 

  
Sportieve en gezonde scholen 
De gemeente moet in samenwerking met de scholen ervoor zorgen dat er een 

hoogwaardig aanbod van bewegingsonderwijs blijft. De inzet van de 
buurtsportcoaches helpt daarbij. Bij bewegingsonderwijs hoort, wat D66 betreft, 

ook schoolzwemmen. 
 

Nog steeds komen kinderen zonder ontbijt naar school. Het is daarom goed om 
'Ontbijt op School’ projecten jaarlijks onder de aandacht van de scholen te 
brengen.  
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Cultuur op school 

Cultuur in de klas hoort erbij. Daarom is het belangrijk dat de gemeente het 
project ’Cultuur in de Klas’ blijft ondersteunen. 

  
Voortgezet onderwijs 
Ook in het voortgezet onderwijs bewijst onze regio dat gemeentegrenzen relatief 

zijn. Het is voor de Gooi en Vechtstreek (en dus voor Huizen!) van groot belang 
dat er voldoende aanbod is van voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen. Ook 

voor het voortgezet onderwijs geldt dat leerlingen recht hebben op schone en 
goede schoolgebouwen, met een gezond binnenklimaat. D66 is dan ook 
verheugd dat we met het Erfgooiers College in de afgelopen periode een prachtig 

bijna klimaatneutraal schoolgebouw hebben gerealiseerd, dat weer aansluit bij de 
leerbehoefte van deze tijd.  

 
Regionale samenwerking voortgezet onderwijs 
Het aanbod van scholen is steeds gemeente-overstijgend en maakt goede 

samenwerking tussen gemeenten nodig. De gemeente stimuleert in regionale 
samenwerking de vestiging van opleidingen die het palet van scholen 

completeren en de vitaliteit van de regio stimuleren.  
 

‘Voorziening schoolgebouwen’ in de begroting 
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie van de 
schoolgebouwen in onze gemeente. Omdat een aanvraag voor nieuwbouw vaak 

als een verrassing komt, zouden we kunnen onderzoeken of een ‘voorziening 
schoolgebouwen’ kan worden ingesteld. 

 
Uitbreiding schoolaanbod en stageplekken in zorg en techniek 
D66 signaleert in de regio en daarbuiten nog steeds een tekort aan technisch 

geschoold en zorgpersoneel. Het aantal jongeren dat kiest voor een opleiding en 
carrière in de techniek en de zorg houdt geen tred met de vraag. ’Zij-instroom’ 

door omscholing van werknemers uit andere sectoren kan mogelijk soelaas 
bieden, doordat banen in andere sectoren kunnen verdwijnen door de dynamiek 
van de arbeidsmarkt. D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen om 

samen met werkgevers en scholen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
om het tekort aan goedopgeleide werknemers duurzaam op te lossen. Het 

Technasium van de Huizermaat school is zo’n goed initiatief.  
 
Werk-snuffelstages, óók bij de gemeente Huizen 

Daarbij is het in elk geval belangrijk de jeugd al vroeg in de schoolcarrière 
enthousiast te maken door werk-snuffel stages aan te bieden. De 

gemeente Huizen geeft het goede voorbeeld door voldoende stageplaatsen te 
creëren. 
 

Passend onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind 
Voor alle kinderen en jongeren uit Huizen is een passende onderwijsplek 

beschikbaar op het eigen niveau, in combinatie met de hulp of ondersteuning die 
ze nodig hebben. Scholen binnen het Gooi werken samen om binnen de regio het 
onderwijsaanbod te verzorgen dat het beste bij de leerling past. De 

onderwijsbehoefte van de leerling is daarbij uitgangspunt. Of leerlingen nu een 
beperking of leerprobleem hebben of hoogbegaafd zijn, D66 vindt het belangrijk 

dat het onderwijs voorziet in de specifieke behoefte van de kinderen.  
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Aandacht voor taalproblematiek moet een vanzelfsprekend onderdeel van het 

onderwijs zijn. Kinderen mogen niet onnodig thuiszitten. Daarnaast wil D66 dat 
jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om kinderen optimaal te 

begeleiden. Als passend onderwijs toch (tijdelijk) niet mogelijk is, moeten er 
voldoende andere ontplooiingskansen zijn.  
  

Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten  
Jongeren met een diploma hebben een grotere kans op de arbeidsmarkt. 

Meer aandacht moet uitgaan naar verbetering van de overgang van school naar 
school en van school naar werk of dagbesteding. Het Regionaal Bureau 
Leerlingzaken (RBL) is er om leerlingen, ouders en scholen te helpen schooluitval 

te voorkomen. Een goed contact tussen RBL, scholen, ouders, jongeren en, 
indien nodig, andere jeugdzorgpartijen is hierbij essentieel. 

  
Volwasseneneducatie 
Elke inwoner van Huizen moet kunnen participeren in onze samenleving. Een 

leven lang leren is een van de uitgangspunten van D66. Inwoners van Huizen die 
niet kunnen participeren door financiële oorzaken, moeten geholpen worden door 

de gemeente.   
 

Laaggeletterdheid 
Goed taal- en rekenonderwijs is voor iedere inwoner van Huizen van belang. D66 
Huizen wil doorgaan met het ondersteunen van taal-, reken-, en digi cursussen. 

D66 wil de bewustwording bij mensen die werken in sociale en gemeentelijke 
beroepen vergroten, zodat laaggeletterdheid sneller onderkend en gesignaleerd 

wordt. 
 

12. Mobiliteit  

 

Uitgangspunten wegvervoer 
D66 vindt de volgende punten de belangrijkste uitgangspunten voor wegvervoer: 

• Geef het primaat aan langzaam verkeer: voetgangers en fietsers. 
• Vermijd, door goede bewegwijzering, dat autoverkeer dat niet in het 

gebied (buurt, wijk, dorp, stad) thuishoort, daar ook niet hoeft te rijden.   

• Beperk snelheid van autoverkeer in woongebieden en pas de inrichting 
daarop aan.  

• Geen betaald parkeren in Huizen, wel regulering door blauwe zones. 
• Het mobiliteitsplan c.q. regulatieplan dient te worden uitgevoerd.  

 

Andere belangrijke aandachtspunten verkeer 
● Aandacht voor alle types van vervoer, dus ook vervoer voor en door 

mensen met een lichamelijke beperking. 
● Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technologie, zoals slimmere 

verkeerslichten en ruimte voor deelauto’s en -OV fietsen. Wegen hebben 

een lange levensduur, daarom nu ook al rekening houden met 
toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en elektrische 

steps.  
● De gemeente zorgt voor veilige en goed verlichte oversteekplaatsen en 

voor een veilig en goed fietsnetwerk. Bij drukke fietspaden en doorgaande 
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routes is een gescheiden baan voor snelle elektrische en gewone fietsen 

een optie. De aanpak moet wel in relatie zijn tot het karakter van de 
omgeving. Zo streven we naar het behoud van de laanstructuur van de 

Nieuwe Bussummerweg. 
● Bestaande knelpunten worden opgelost door de doorstroming of veiligheid 

te verbeteren.  

● Actieplan: Kerkstraat/Melkweg eenrichting.  
● Een doorgaande, voor gezinnen en kinderen veilige fietsroute van de 

Huizermaat naar het strand. 
● Bij herstructureren, verbeteren en renoveren van wijken en/of straten, 

moet overlast vermeden worden en focus op veiligheid een essentiële rol 

spelen bij de besluiten rond de uitvoering. Geluidsoverlast en 
luchtvervuiling worden zoveel mogelijk voorkomen. 

● Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Constant blijven 
monitoren, ook de door burgers gemelde ’bijna’ ongevallen. Rotondes 
vormen een risico omdat fietsers van twee kanten kunnen komen. Goed 

zicht voor de automobilist op beide richtingen faciliteren en wijzen op het 
gevaar. 

● Bij busstations voldoende overdekte fietsenstalling en een fietskluis voor 
elektrische fietsen.  

● Bewustzijnsactie: groene hoge hagen in tuinen die het zicht op het verkeer 
belemmeren. Dit is niet toegestaan. De gemeente moet zich hier op 
richten en bestaande regels handhaven. Ook aandacht voor zicht bij 

knooppunten waar auto verkeer, fietsers en voetgangers elkaar 
ontmoeten.  

 
Openbaar vervoer: frequent rijdende bussen zijn essentieel 
In de Gemeente Huizen kunnen we helaas niet gebruikmaken van een 

spoorverbinding naar Amsterdam, Utrecht of Amersfoort. Frequent rijdende 
bussen zijn daarom essentieel. Bij voorkeur extra frequent in de spits naar de 

stations Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht en Amersfoort. De recent gestarte 
directe spits busverbinding naar Amsterdam VU en de bestaande verbinding naar 
Amstel zijn een goed alternatief voor de auto.  

 
Gemeente faciliteert openbaar vervoer waar mogelijk 

Hoewel openbaar vervoer vanuit de provincie wordt geregeld, kan de gemeente 
dit wel zo goed mogelijk faciliteren. Bijvoorbeeld door de route comfortabel in te 
richten en goede voorzieningen bij de haltes te realiseren. Ook gaan er straks 

volledig elektrische bussen rijden, die zowel voor reizigers als de omgeving grote 
voordelen bieden qua geluid, comfort en uitstoot. Om deze transitie nu mogelijk 

te maken ondersteunen we de creatie van een tijdelijk ruimte naast de 
Kalksteenfabriek, om deze elektrische bussen op te laden. 
 

Regionale samenwerking bij waken voor schrappen buslijnen 
In verband met de coronapandemie werken veel mensen thuis. Dit heeft een 

hopelijk tijdelijk effect op de bezetting en dus het rendement van de buslijnen. 
Samen met de regio moeten wij scherp blijven op signalen dat busbedrijven 
verliesgevende lijnen minder frequent laten rijden of zelfs schrappen.  
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Voortdurende lobby railverbinding Almere-Huizen-Hilversum-Utrecht 

Huizen moet samen met de Regio Gooi en Vechtstreek en de Metropool Regio 
Amsterdam blijven lobbyen voor een railverbinding Almere-Huizen-Hilversum - 

Utrecht vice versa. 
 
Shuttle connectie Huizen Busstation – Hilversum TerGooi 

Veel activiteiten van TerGooi Blaricum worden gecentraliseerd in Hilversum in de 
loop van 2022-23. D66 Huizen pleit voor een frequent rijdende shuttle connectie 

vanaf Huizen Busstation naar TerGooi Hilversum en vice versa met eventueel ook 
een tussenstop bij TerGooi Blaricum voor zo lang als dat nodig is. 
 

Uitvoering vernieuwing Oost-West as 
De vernieuwing van de Oost-West as van Busstation Huizermaatweg tot Blaricum 

heeft tot doel deze verbinding voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker 
en efficiënter te maken. OV wordt er sneller, meer comfortabel en beter door.  
 

13. Veiligheid en Handhaving  

 
Veiligheid zichtbaar 

Veiligheid is essentieel voor een prettig leefklimaat. Een veilig Huizen vraagt een 
doeltreffende aanpak van criminaliteit, onveilige situaties en overlast die met de 

‘veiligheidsketen’ moeten worden opgelost. Zichtbare politie en handhaving zijn 
belangrijk. De gemeente heeft de inwoners en lokale organisaties nodig om het 
veiligheidsgevoel te vergroten en overlastsituaties aan te pakken. Wij steunen 

nieuwe initiatieven voor samenwerking tussen bewoners, ondernemers, 
sportclubs, politie en gemeente. 

 

Voorkomen van woninginbraken en Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Het voorkomen van woninginbraken blijft een belangrijk aandachtspunt voor 

D66; het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt ook blijvend ondersteund. Als er 

sprake is van voldoende mate van woningbeveiliging in een buurt, leidt dat tot 

een afname van het aantal inbraken. Hiermee neemt het gevoel van veiligheid 

toe en stijgt de kwaliteit van leven van de inwoners van Huizen. 

 

Liever ‘blauw op straat’ dan cameratoezicht of drones 

D66 geeft bij de aanpak van verloedering en onveilige plekken de voorkeur aan 
de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht en drones. Wanneer 
de gemeente overgaat tot inzet van deze middelen, zal deze inzet altijd moeten 

gelden voor een bepaalde periode en pas mogen worden voortgezet na een 
grondige evaluatie door de gemeenteraad. 

 
Multidisciplinair jongerenbeleid  

Vaak spelen bij jongeren die overlast veroorzaken achterliggende zorgkwesties 
een rol en hebben zij op diverse leefgebieden problemen. Daarom is 
samenwerking met alle partners belangrijk. Van Jeugd en Gezin, de school, tot 

het jongerenwerk van Versa Welzijn. 
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Bureau Halt 

Jongeren die een licht strafbaar feit plegen moeten gestraft worden, maar voor 
hun toekomst is het wenselijk dat zij niet direct een strafblad krijgen. Om 

herhaling te voorkomen is de inzet van Bureau Halt belangrijk. Bureau Halt kan 
ook een rol spelen in voorkomen van strafbare feiten, door op scholen informatie 
te geven.  

 
Jongerenbegeleiders gemeente Huizen 

Ook de jongerenbegeleiders van de gemeente kunnen jongeren stimuleren een 
opleiding te volgen of hen begeleiden naar een werksituatie.  
 

Tegengaan radicalisering 
Deze lokale inzet helpt ook om radicalisering tegen te gaan. Het is belangrijk om 

samen met buurtcoaches, sportcoaches, school en werk, adequaat te reageren 
op de signalen, zoals schooluitval. 
 

Buurtpreventie 
Voor het gevoel van veiligheid in de eigen woonomgeving zijn buurtpreventie en 

WhatsApp groepen een effectieve maatregel.  
 

Wijkagent 
In datzelfde kader vindt D66 dat de wijkagent moet blijven. Dit werkt preventief. 
De wijkagent is immers het eerste aanspreekpunt voor de inwoners en van de 

wijkagent mag verwacht worden dat hij de problemen van de wijkbewoners kent. 
De toegankelijkheid van de wijkagent moet vergroot worden door middel van een 

wekelijks spreekuur, in een ruimte die goed bereikbaar is en centraal in de wijk 
ligt. BOA’s kunnen op bepaalde plekken een alternatief zijn voor de wijkagent, 
als ze beter leren communiceren met de inwoners. De inzet van Jeugd BOA’s zal 

D66 blijven ondersteunen.  

Ondermijning 

Fraude, corruptie, afpersing, drugs, milieucriminaliteit, foute facilitators, 
witwassen, oplichting en belastingontduiking kunnen leiden tot het verzwakken 
of ondermijnen van de Huizer samenleving en kunnen een voorbode zijn van 

erger. D66 Huizen zal initiatieven ter voorkoming hiervan ondersteunen. 
 

Digitalisering en digitale veiligheid 
De toenemende digitalisering biedt zowel het individu als de samenleving grote 
voordelen. Bijna alles gaat sneller en gemakkelijker. Werken, contact 

onderhouden met vrienden, met instanties, geldzaken regelen, shoppen etc.– het 
kan allemaal online. Naast alle voordelen brengt een gedigitaliseerde 

samenleving ook nieuwe risico’s met zich mee. We willen binnen de gemeente 
Huizen werken aan een agenda digitale veiligheid, om te voorkomen dat onze 
inwoners last krijgen van verstoringen en hacking. Wij willen dat daar adequaat 

tegen opgetreden kan worden. De gemeente moet er bovendien voor zorgen dat 
de software en algoritmen die zij gebruikt niet misbruikt kunnen worden. De 

menselijke maat blijft bepalend.  
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14. Bestuur en Burger  

 

Goed bestuur 
Goed bestuur is democratisch, integer, inclusief en proactief. D66 wil een 

luisterende overheid en een gemeente die handelend is, met oog voor de 
toekomst. Goed bestuur houdt in dat de democratische processen werken en 
iedereen daar deel aan kan nemen. Dat het dualisme goed werkt en de controle 

op de macht en de besluitvorming helder zijn afgebakend. De gemeenteraad 
heeft een duidelijke controlerende taak ten opzichte van het bestuur van B&W. 

 
Luisterende overheid en transparante besluitvorming  

D66 vindt dat de gemeente besluiten zo veel mogelijk moet nemen op het niveau 
waarop ze van toepassing zijn: op regioniveau, gemeentelijk niveau, buurt- en 
wijkniveau. De gemeente dient daarbij te luisteren naar haar inwoners. Hierbij is 

het niet zo dat de inwoner die het hardst roept of direct de juridische strijd 
aanbindt altijd gelijk krijgt. De gemeente handelt immers in het beste belang van 

alle inwoners. D66 vindt daarom dat de gemeente altijd transparant moet zijn in 
de besluitvorming en moet uitleggen waarom een bepaalde keuze is gemaakt. 
 

Buurtinitiatieven 
Wijken en buurten moeten meer aandacht krijgen. Het nabuurschap, het samen-

gevoel bestaat veel meer op wijk of buurtniveau. Voorzieningen dichtbij, zoals 
gezondheidscentrum, supermarkt, speelplaats of wijkcentrum zijn belangrijk. 
D66 ondersteunt initiatieven als 'buurten met buren' en ondersteunt wijken die 

meer zeggenschap over hun eigen voorzieningen willen. Initiatieven moeten wel 
kunnen rekenen op een ruim draagvlak op straat- of buurtniveau. Breed 

gedragen initiatieven van inwoners moeten door de gemeente open tegemoet 
getreden worden en zo veel mogelijk gefaciliteerd. 
 

Burgerparticipatie 
Burgerparticipatie is een ‘must’ voor grotere projecten. In de gemeente Huizen 

moet burgerparticipatie nog beter worden vormgegeven. Burgers moeten serieus 
genomen worden als ze deel uitmaken van een klankbordgroep. Vaak is 
raadplegen alleen niet voldoende en moeten burgers kunnen adviseren. De 

gemeente moet goed aangeven wat er met het advies gebeurt. Voor deelname 
aan een burgerparticipatietraject is het ook mogelijk gebruik te maken van een 

enquête of lotingsysteem, waarin willekeurig gekozen burgers worden gevraagd 
advies te geven aan de gemeenteraad. 
 

Tijdige klachtenafhandeling 
In Nederland is alles prima geregeld, in Huizen ook, maar regels moeten goed 

worden toegepast. Mensen die het gevoel hebben dat dit in hun geval niet 
gebeurt, gaan de overheid wantrouwen. Hun klacht moet worden gehoord en er 
dient een protocol opgesteld te worden, waarin staat binnen welke termijn 

klachten dienen te worden afgehandeld. Als die termijn wordt overschreden moet 
daarover tijdig met de klager worden overlegd.  

 
Huizen en de regio Gooi en Vechtstreek 

Huizen werkt samen in de regio Gooi en Vechtstreek en gaat dat steeds meer 
doen. Een goed functionerende regio is nodig, omdat voor veel onderwerpen de 
regionale samenhang zo duidelijk aanwezig is, dat gemeenten alleen geen echte 
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keuzes meer kunnen maken. De regio Gooi en Vechtstreek speelt nu al een 

belangrijke rol bij de bescherming van natuur en landschap, verkeer en vervoer, 
de uitvoering van welzijn en zorg, en de economie en werkgelegenheid. Dat die 

rol groeit, is geen probleem als dit ten goede komt aan de inwoners van Huizen; 
wel moet de lokale democratie goed geborgd worden. Over regionale zaken 
moeten de verantwoordelijke instellingen direct en transparant communiceren 

aan de betrokken gemeenteraden met voor iedereen de juiste informatie. Nu 
loopt dit via de wethouders, die de informatie filteren. Regionale instellingen 

moeten zelf de communicatie en regionale info-sessies organiseren. 
 
Huizen en de MRA 

Amsterdam is voor Huizen een stad die niet direct naast de deur ligt. Toch is de 
regio Gooi en Vechtstreek sterk verbonden met de regio Groot-Amsterdam. De 

laatste jaren is de Metropool Regio Amsterdam (MRA) het platform voor 
samenwerking in onze regio, ook omdat het Rijk ervoor gekozen heeft om via de 
MRA met de gemeenten beslissingen over investeringen voor wegen en 

woonlocaties af te stemmen. Huizen betaalt mee aan de MRA en deze is in 
sommige gevallen goed voor Huizen, zoals bij de riviercruises en openbaar 

vervoer. Toch vindt D66 dat Huizen meer van de MRA kan profiteren. Huizen 
moet via de regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheden die de MRA biedt goed 

gaan onderzoeken en, indien van toepassing, ook gaan gebruiken. Huizen kan 
zelf initiatieven nemen om wensen te agenderen en subsidies aan te vragen. 
 

Bestuur en financiën 
Bij goed bestuur hoort een degelijk financieel beleid. Huizen staat er financieel 

gezond voor. D66 wil dat zo houden. Inkomsten en uitgaven moeten duurzaam 
in balans zijn. We versluieren geen kosten en schuiven die niet af op toekomstige 
generaties. Investeringen moeten ook aan toekomstige inwoners van Huizen ten 

goede komen.  
 

Gemeentelijke belastingen 
Gemeentelijke belastingen zijn kostendekkend. D66 wil een goede balans hebben 
tussen inkomsten en uitgaven. Dat blijkt ook uit het feit dat wij de OZB 

(onroerendezaakbelasting), niet persé op het allerlaagste niveau van Nederland 
willen houden, als dit ten koste gaat van essentiële voorzieningen. We willen 

namelijk blijven investeren in een duurzaam, mooi, bereikbaar en levendig dorp. 
Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig om met het belastinggeld van onze inwoners. 
D66 wil dan ook dat de plannen en projecten zorgvuldiger worden begroot, om te 

voorkomen dat er tekorten ontstaan. Openeinderegelingen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen, omdat deze niet goed zijn voor de controle van het 

budget. Verder moet de accountant, die de financiën in naam van de raad 
controleert, beter worden ingezet. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  


