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Voorwoord  
 
 
Beste vriend(inn)en, 
 
Leefbaarheid, veiligheid, solidariteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dát zijn de 
kapstokken waaraan dit programma is ‘opgehangen’.  Enerzijds duidelijkheid  waar de 
speerpunten liggen, anderzijds  ook de concrete invulling daarvan. Die invulling   vindt u in dit 
programma. 
De speerpunten lopen door de hoofdstukken heen, maar zijn ook een paar leesminuten 
verderop samengevat. Met genoegen bieden wij u dit programma aan. Ik mag dit als 
lijsttrekker nu voor de zesde keer doen;  Een  groot voorrecht en een verantwoordelijke taak. 
De SGP heeft voor haar programma een kompas: de Bijbel. Ons programma, gebaseerd op 
dat Kompas is er voor de gehele samenleving. Gods geboden zijn heilzaam voor onze 
samenleving. Ze bieden perspectief. In het onderhouden van Gods geboden ligt immers 
grote loon. 
 
Ik ben opgegroeid in Houten toen het nog 4.000 inwoners had. Het is een voorrecht om bij 
veel ontwikkelingen van Houten betrokken te zijn (geweest). Houten is een groot dorp, met 
buiten de Rondweg, de rust en de ruimte van de Kromme Rijn Gordel. Wij blijven staan voor 
de kwaliteit van Houten en accepteren niet dat in de bestaande bebouwde omgeving de 
drukte, de bouwhoogte en de bouwmassa toenemen. Een prettige omgeving heeft nu 
eenmaal een positief effect op ieders woongenot. 
 
Op een aantal fronten moet er nóg meer worden bereikt. Denk aan het tegengaan van 
fietsendiefstal en auto- en woninginbraken, scooteroverlast en het inzetten van mobiel 
cameratoezicht. Daarnaast ook een harde  aanpak van kleine groepen overlast gevende 
jongeren. Het is positief dat het gros van de jeugd absoluut geen problemen oplevert.  Laten 
we vooral niet generaliserend zijn. Evenwel is het gedrag van sommige jongeren op 
bepaalde plekken in ons dorp absoluut niet te tolereren.  Maar ook agressief rijgedrag, het 
negeren van rode verkeerslichten en parkeeroverlast zijn een punt van zorg. 
Voor de sociale cohesie (in een groeigemeente) is het van belang  om locaties te bieden 
waar inwoners elkaar kunnen  ontmoeten. Daarbij kunnen sociale centra, maar ook de 
bibliotheek een zinvolle rol vervullen. 
 
De SGP  is er een groot voorstander van dat burgers elkaar kunnen bijstaan; de overheid 
helpt waar nodig. We leven immers niet voor onszelf, maar met en voor elkaar. De Houtense 
samenleving, dat zijn wij (allemaal). Er komt veel op ons af. De zogeheten transities, waarbij 
de provinciale of landelijke overheid (zorg) taken naar de gemeente overhevelt, zullen nog 
veel inspanning vergen. De jeugdzorg zal de eerste zijn. Dat vraagt om goede voorbereiding, 
begeleiding en implementatie. 
 
‘Houten 2025’, het zal u niet zijn ontgaan. Houten wil een strategische visie ontwikkelen tot 
het jaar 2025. Wat voor een gemeente willen en kunnen wij zijn? Gelet op de komende 
overdracht van (zorg)taken naar gemeenten en de afnemende financiële ruimte, zullen we 
ons moeten beraden op onze kerntaken. En weet u? Volgens mij moeten we vooral nuchter 
blijven. Onze kas is leeg, dus we moeten vooral niet te hoog van de toren blazen. Hoe zien 
wij Houten D.V. 2025? Schoon, veilig en duurzaam. De ruimtelijke kwaliteit is de kracht van 
Houten. Daarom zijn er zoveel mensen naar Houten gekomen. De Rondweg, een netwerk 
van fietspaden, laagbouw doorzonwoningen,  speelplaatsen binnen 300 meter en zowel 
binnen als buiten de Rondweg voldoende mogelijkheden om te recreëren.  Allemaal 
eigenschappen en kenmerken die de SGP graag wil waarborgen. 
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Eén van de grootste opgaven tot 2025 is de ontwikkeling van het “Eiland van Schalkwijk”. 
Voor de SGP staat voorop dat de inwoners van de  kleine kernen geen (over)last mogen 
hebben van deze ontwikkeling en dat de inwoners uit de kern Houten er gemak van moeten 
hebben.   
 
Verder moeten we terug naar een goed en verantwoord onderhoudsniveau in de openbare 
ruimte (wegen, fietspaden, openbaar groen, etc.). Houten zal anders verslonzen en 
verloederen.  
 
En niet in de laatste plaats: het wonen in Houten moet vooral betaalbaar zijn en blijven. We 
zullen bepaalde dingen niet meer (kunnen) doen en andere juist wel of beter. Ik hoop dat 
Houten 2025 ook daar, mede door participatie van inwoners , bedrijven, verenigingen, etc, 
inzicht  en visie in geeft.  
 
Als lijsttrekker spreek ik de hoop uit dat de SGP weer met twee of meer zetels terug mag 
keren in de raad van de gemeente Houten. De SGP heeft daarom de kandidatenlijst ook fors 
verjongd. In de top vier van de lijst zijn drie kandidaten jonger dan 40 jaar; twee van hen zijn 
zelfs jonger dan 30 jaar. Belangrijker is het te weten dat het aantal SGP-zetels in Gods hand 
ligt. De mens wikt, God beschikt. Wij vragen u om gebed voor het behoud van het SGP-
geluid in de gemeenteraad van Houten, alsmede voor het vele werk dat verzet wordt in de 
tijd rond de verkiezingen en de 4 jaar daarna.   

 
In dit programma gaan we, zoals geschreven, specifiek in op de eerder genoemde 
onderdelen. Onderwerpen die wij als SGP-fractie van (groot) belang achten. Wij wensen u 
veel ‘leesplezier’, maar hopen bovenal dat wij veel zaken uit dit programma met uw steun 
kunnen realiseren. Uw stem is onze steun. 
 
Pas op uw plaats..! Stem SGP. 
 
Ontvang een hartelijke groet, 
 
Gijs van Leeuwen 
 
Lijsttrekker SGP-Houten 
 
10 december 2013 
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SGP-Houten staat voor… 
 

Een open en groen Houten met karakter 

 Houd Houten open en groen; geen on-Houtense hoogbouw 

 Altijd nauw overleg met omwonenden bij nieuwbouw 

 Behoud sociaal-culturele voorzieningen in Tull en ’t Waal, ’t Goy en Schalkwijk 

 De zondag als rustpunt in de week voor bezinning en reflectie 

 Behoud en versterk de ruimtelijke kwaliteit van het Oude Dorp 

 Steun aan fanfares, Oranjeverenigingen en Comité 4-5 mei  

 Behoud ontmoetingsplekken als De Vuurtoren en Cultuurhuis Schoneveld  

 

Een veilig en schoon Houten 

 Ruime openingsuren politiebureau 

 Stevige aanpak van probleemgedrag zoals: te hard rijden, negeren stoplichten, 

scooteroverlast, hangjongeren, inbraak, diefstal, vandalisme, graffiti en andere 

vormen van criminaliteit 

• Goed onderhoud openbaar groen en schone straten (bestrijding graffiti, zwerfvuil 

en hondenpoep op de stoep) 

 Geen coffeeshops en escortbedrijven 

 Cameratoezicht op onveilige plekken 

 Voorkomen en tegengaan van alcohol-, drugs- en gokverslaving 

• Voldoende parkeerplaatsen in de wijken 

• Steun aan bewoners die veiligheid- of leefbaarheidsinitiatieven opzetten 

 

Een zorgzaam en zelfredzaam Houten 

 Volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking  

 Zorg zo dicht mogelijk bij huis 

 Steun aan mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen of kwetsbaar zijn 

 Vrije keuze voor (identiteitsgebonden) zorgaanbieder 

 Steun aan bewoners en bedrijven die eigen verantwoordelijkheid nemen om 

anderen te helpen. Denk aan mantelzorgers en de voedselbank 

 Terugkeer van de wijkverpleegkundige 
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Een betaalbaar Houten 

• Betaalbare lokale lasten. Geen verhoging Onroerende Zaak Belasting (OZB) 

• Startersleningen voor jongeren zodat eerste koopwoning betaalbaar wordt 

• Geen uitbreiding betaald parkeren 

• Daadkrachtige, compacte gemeente met 3 wethouders en minder ambtenaren 

 

Een duurzaam en ondernemend Houten  

• Stimuleren van lokale ondernemers en kleine zelfstandigen (winkeliers) 

• Een divers winkelaanbod 

• Ruim baan voor duurzaamheidsinitiatieven van bewoners en bedrijven 

• Herstart van de waterkrachtcentrale Hagestein in plaats van meer windmolens  

• Maximale mogelijkheid tot functieverandering agrarische bedrijven 

• Het ‘Eiland van Schalkwijk’ wordt het groene hart van de Kromme Rijn Gordel 

 

Dit zijn een aantal standpunten die in ons verkiezingsprogramma nader worden toegelicht. 

De SGP roept iedereen hartelijk en overtuigd op te kiezen voor overheidsbeleid naar Bijbelse 

normen dat strekt tot eer van God en tot welzijn van de gehele samenleving. 

  

Mede door de SGP voor u bereikt de afgelopen 4 jaar: 

 Een vrij liggend fietspad naar ’t Goy 

 Steun aan Van Houten & Co 

 Overeind houden van de financiële steun aan de fanfares 

 Realisatie nieuwe Bogermanschool 

 Geen verdere uitbreiding van het windmolenpark 

 Uitbreiding van de carpoolplaats A27 (realisatie verwacht in 2014) 

 Verbetering onderhoud van rotondes door sponsors (uitvoering verwacht in 2014) 

 Geen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen 

 Terughoudend reclamebeleid 

 Verbetering van de veiligheid op Het Rond 

 Behoud subsidie aan Oranjeverenigingen en Comité 4 en 5 mei 

 Ruime verspreiding van AED’s (Hartdefibrillatoren) 

 Behoud van de kinderboerderij 
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1. Burger en bestuur 
 
Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat in dienst van de burger. De SGP 
streeft naar een gemeentebestuur dat dicht bij de burger staat. Dat vraagt van bestuurders 
een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op de samenleving.  
 

Bestuur mèt de samenleving 
Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat de burger 
zelf aan kan pakken, hoeft de overheid niet over te nemen. Het gemeentebestuur rekent met 
en speelt in op het ‘zelf organiserend vermogen’ van de samenleving. Het gemeentebestuur 
maakt duidelijk wat zijn rol is en waar de wederzijdse bevoegdheden liggen. Het vraagt van 
het gemeentebestuur helderheid in bewoordingen, realisme in te wekken verwachtingen en 
bewustheid van de concrete context. Duidelijkheid gaat hand in hand met tijdigheid. Burgers 
worden ten alle tijde in zo'n vroeg mogelijk stadium betrokken bij nieuwe plannen.  
 
De wisselwerking tussen bestuur en burger vraagt om heldere communicatie en uitwisseling: 
aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn en gekend worden. Dit vergt zichtbare 
aanwezigheid van het bestuur in de samenleving, bijvoorbeeld bij afstemming met bewoners. 
  
• De SGP ziet graag dat het College van B&W wordt samengesteld uit drie wethouders 

(één minder dan nu). Enerzijds omdat het aantal ambtenaren flink gekrompen is omdat 
we een regiegemeente zijn geworden, anderzijds vanuit financieel oogpunt. Als bestuur 
zullen we ook een paar stappen terug moeten doen.    

 

Verbinding 
De samenleving vertoont een grote verscheidenheid. Het gemeentebestuur is gericht op een 
vreedzaam samenleven. Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: in de regel 
gaat het algemeen belang vóór het individuele belang. Tegelijkertijd bevordert de gemeente 
de veiligheid van alle burgers. 
   
 Om dat te bereiken streeft het gemeentebestuur naar verbindingen; initiatieven vanuit de 

samenleving die mensen bij elkaar brengen, verschillen overbruggen en respect en 
uitwisseling tussen mensen en groepen van verschillend pluimage stimuleren. 

 

Het gemeentebestuur; de organisatie 
Gebruik van internet in de gemeentelijke dienstverlening zal de komende jaren een hoge 
vlucht nemen. Dit biedt verschillende voordelen: snelheid en kostenbesparing.  
 
 SGP-Houten vindt dat de gemeente voor (vaak oudere) mensen zonder internet, wel 

goed toegankelijk moet blijven. 
 

Burgerraadsleden: bouwen aan kader 
Om de interesse voor de gemeentepolitiek te vergroten en om aan kadervorming binnen de 
partijen en fracties te doen, blijft de SGP een warm voorstander van burgerraadsleden of  
commissieleden. 
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Samenwerken/samengaan 
De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er van 
rijkswege een aansporing tot opschaling, juist ook met de bedoeling om de nieuwe taken 
adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De schaal waarop de taken zo goed mogelijk kunnen 
worden uitgevoerd kan daarom ter discussie komen te staan.  
 
• De SGP ziet intergemeentelijke samenwerking  als een goed middel om efficiënter en 

daardoor goedkoper te werken; dat geldt in het bijzonder voor ambtelijke organisaties.  
• Houten kiest bij intergemeentelijke samenwerking voor samenwerking met behoud van 

eigen identiteit en neemt zo nodig op punten een afwijkend standpunt in.  
• Voor intergemeentelijke samenwerking wordt in eerste instantie naar de Kromme Rijn- 

en  Lekstroomgemeenten gekeken.  
• Houten dient zich meer te richten op het buitengebied. Dáár ligt de kracht van onze 

eigenheid. (Streekplatform Kromme Rijn, standsorganisaties zoals LTO, NFO, etc).  
De ontwikkeling van ‘Het Eiland van Schalkwijk’ moet een evenknie worden van het 
Groene Hart.  

• Gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde indien dat gebeurt op vrijwillige basis, 
de dienstverlening aan de burger daarbij gebaat is en de identiteit van de plaatselijke 
gemeenschap daar niet onder leidt. 

 

De SGP wil naar u luisteren 
De komende vier jaar wil de SGP opnieuw nauwe contacten onderhouden met burgers, 
maatschappelijke organisaties, kerken en bedrijven. 
De SGP wil actief participeren in wijk- en dorpsbijeenkomsten en bezoeken e.d. De SGP wil 
naar u toe komen, maar uiteraard mag u als burger ook naar de SGP komen met uw vragen 
en wensen. Wij willen het belang benadrukken van het betrekken en activeren van het 
‘maatschappelijk kapitaal’ in Houten. Er wordt al heel veel gedaan door allerlei instellingen, 
bedrijven, stichtingen en kerken. Het is van groot belang dat de overheid zich hiervan bewust 
is en dit als een kostbaar bezit koestert. 
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2.  Veiligheid 
 
Veiligheid is een basisbehoefte van onze inwoners. De gemeente heeft hierbij een 
belangrijke taak, zowel door onveilige situaties te voorkomen als door handhavend op te 
treden tegen degenen die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP wil de komende jaren 
sterker inzetten op preventie, zonder de handhavende rol van de overheid te 
veronachtzamen. 
De eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen wordt daarbij niet uit het 
oog verloren. Eigen initiatieven van bewoners op het gebied van veiligheid moeten worden 
gestimuleerd. Initiatieven als 'Burgernet' en het project 'Waaks' worden gecontinueerd. 
 

Overlast, vernieling en criminaliteit 
SGP-Houten vindt de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de politie van essentieel 
belang. Hoewel organisatie en beheer in regionaal verband zijn geregeld, moet de 
daadwerkelijke politiezorg gestalte krijgen in wijken en buurten.  Concreet betekent dit: 
 

 Politiebureau dient ruime openstelling te hebben.  

 Stevige aanpak van probleemgedrag zoals te hard rijden, stoplichten negeren, rijden 
onder invloed van alcohol, scooteroverlast, hangjongeren, auto- en woninginbraak, 
diefstal, vandalisme, graffiti en andere vormen van criminaliteit. 

 Burgertevredenheid t.o.v. politie moet periodiek worden getoetst.  

 De wijkagent blijft behouden in Houten en is duidelijk zichtbaar op straat aanwezig.  

 De politie neemt actief deel aan het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan preventief 
handelen. 

• Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert. 
• De inzet van politievrijwilligers bevorderen. 
• In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlast 

gevende jongeren. 
• In risicogebieden (mobiel) cameratoezicht instellen. 
• Schade als gevolg van vandalisme zoveel mogelijk verhalen op de dader. 
• Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een 

vandalismemonitor. 
• In samenwerking met de woningcorporaties het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen bij nieuwe woningen en grootschalige renovaties bevorderen. 
• Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zoveel mogelijk gebruik 

wordt gemaakt van vrijwilligers. 
• Het doen van (elektronische) aangiften bevorderen. 
• Via de overlegstructuur Jeugd & Veiligheid moet worden gekeken hoe effectiever kan 

worden ingezet op preventie en worden problematische jeugdgroepen aangepakt.  
 

Bedrijvigheid en veiligheid 
Ook bedrijven hebben te maken met overlast en vernielingen. De SGP wil het overleg tussen 
het bedrijfsleven en de gemeente op dit punt continueren en versterken. Bedrijvigheid is van 
groot belang voor de lokale economie.  
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Brandweerzorg en hulpverlening 
De hulpdiensten zoals brandweer en ambulancezorg moeten voldoende toegerust zijn om 
hun taken goed en efficiënt te kunnen vervullen. De brandweer investeert, naast de reguliere 
brandbestrijding, ook in preventieve taken. SGP-Houten zet zich concreet in voor:  
 
• De regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige 

brandweer. 
• De brandweer gaat zich meer toeleggen op preventie, o.a. door uitreiking van 

brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen en op scholen. 
• De brandweer dient, op basis van een afgestemd plan, tevens ingezet te worden bij 

reanimatie. 
• Ambulancevervoer dient gebied-dekkend te zijn en de aanrijtijden binnen de landelijke 

norm; ook buiten kantoortijden moet men kunnen rekenen op effectieve inzet van de 
ambulance. 

• Overlast veroorzakende personen, die de inzet van de brandweer, de politie en andere 
hulpdiensten blokkeren, dienen hard te worden aangepakt. 

 

Crisis- en rampenbestrijding 
De gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis 
en dat zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beperken. 
Samenwerking met omliggende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij 
een eerste vereiste. 
 

Vuurwerk 
De SGP kiest er voor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, 
zoveel mogelijk op een centrale plek te laten plaatsvinden en wil overlast door vuurwerk hard 
aanpakken.  
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3. Zorg en welzijn 
 
De komende jaren zullen grote veranderingen in de zorg worden gerealiseerd, door 
zogenaamde decentralisaties; zorgtaken van Rijk en Provincie worden overgedragen aan de 
gemeente. Er zal een veel groter beroep worden gedaan op de inzet van mensen zelf èn hun 
omgeving. Aan de andere kant groeit het besef bij politiek en samenleving dat het anders 
moet en kan. Het huidige zorgstelsel loopt over teveel schijven, de economisering en 
bureaucratisering heeft geleid tot een toegenomen zorgconsumptie en een afgenomen 
zelfredzaamheid.  De mens staat te weinig centraal in de zorg en heeft te weinig regie over 
zijn of haar eigen gezondheid. Tenslotte moet en kan de zorg goedkoper door grotere inzet 
van de maatschappij zelf.  
 
 SGP-Houten vindt dat de gemeente zorgvuldig om moet gaan met de financiële risico’s 

van deze decentralisatie. De kwaliteit van de zorg mag niet onder druk komen te staan 
door het behalen van een zo groot mogelijke korting bij de zorgaanbieders. 

 
Naast de decentralisaties kent Houten nog een tweede uitdaging. Houten heeft een relatief 
jonge bevolking, maar zal naar verwachting de komende decennia vergrijzen. Dit stelt 
andere eisen aan voorzieningen en bijvoorbeeld woningbouw. 
 
 SGP-Houten wil zich inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien 

naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit  naastenliefde willen wij hen zorg, 
ondersteuning en bescherming bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid 
weer op te pakken. De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, kerk en andere 
maatschappelijke verbanden. Waar deze hulp tekort schiet, wil SGP-Houten zorgen voor 
adequate aanvulling via de gemeente. Het primaat ligt echter nadrukkelijk bij de 
samenleving zèlf en niet in eerste instantie bij de gemeente.  

 

Wet maatschappelijke ondersteuning  
SGP-Houten pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een 
handicap (verstandelijk, lichamelijk en/of psychisch) en/of een langdurige zorgbehoefte. 
Concrete aandachtspunten hierbij zijn: 
 
• Maatwerk in communicatie met en informatie aan cliënten.  
• Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid te (helpen) 

verbeteren. SGP-Houten doet een appèl op niet-kwetsbaren tot actief burgerschap, om 
zich in te zetten voor hun medeburgers. Ook kerken kunnen hierin een stimulerende en 
ondersteunende rol vervullen. 

• Belonen van organisaties en bedrijven die zich inzetten voor de medemens (social 
return on investment). 

• Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Continuering van de 
steun door van Houten & Co aan mantelzorgers.  

• Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via het maatschappelijk werk. 
Hierbij bepleit SGP-Houten ruimte/respect voor de levensovertuiging van de hulpvrager.  

• Optimale keuzevrijheid garanderen zodat burgers hulp kunnen kiezen van een 
organisatie die bij hen past.   

• Maximale ruimte bieden aan het persoonsgebonden budget of een vergelijkbare 
systematiek (bijvoorbeeld een persoonsvolgend budget). 
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• Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 

wonen, waarbij wel gewaakt dient te worden voor sociaal isolement en eenzaamheid, 
aangezien 38% van de 75+ ouderen aangaf zich meer of minder eenzaam te voelen 
volgens een  recent (2013) onderzoek van Van Houten & Co.  

• Spreiding van algemene voorzieningen en welzijnsdiensten dienen goed aan te sluiten 
op het concept van wijkgericht werken en eventuele andere concepten uit het 
maatschappelijk middenveld. 

• Voorzieningen moeten voldoen aan minimumcriteria voor kwaliteit en doelmatigheid. 
Toezicht en toetsing moeten op adequate wijze worden ingericht.  

• Zorg voor cliënten met psychiatrische aandoeningen moet goed geborgd zijn. 
• Voordat mensen bij de voedselbank komen, moet samen met een maatschappelijk 

medewerker worden bekeken hoe de problemen zijn ontstaan en hoe geholpen kan 
worden om cliënten er weer bovenop te laten komen. 

• Goede informatie, advies en ondersteuning middels een laagdrempelig en goed 
bereikbaar (digitaal) zorgloket.    

• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving dient te worden benut door de inzet van 
burgerparticipatie, WMO-adviesraad en klanttevredenheidsonderzoeken.  

• In de WMO-adviesraad ook (blijvend) een plaats inruimen voor een afvaardiging vanuit 
de kerken (diaconieën).  

• Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zoveel mogelijk te 
voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door 
verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen.  

 

Vrijwilligerswerk 
SGP-Houten koestert de belangrijke waarde van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers verdienen 
de waardering van de samenleving en zijn van onbetaalbare waarde voor de samenleving. 
Daarom zijn gemeentelijke erkenning en waardering gewenst. De vrijwilligerscentrale speelt 
een belangrijke rol in het ondersteunen van vrijwilligers en ontwikkelt zich komende jaren tot 
kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk. Ook vrijwilligers met een beperking 
kunnen hier aankloppen om vrijwilligerswerk te doen. 
Identiteitsgebonden en interkerkelijke hulpverleningsorganisaties dienen eveneens een plek 
te krijgen in het lokale zorgnetwerk.  
 

Jeugd 
SGP-Houten gaat uit van de eigen kracht van jongeren, ouders en de gemeenschap. In het 
gezin moet de basis worden gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij.  
Waar ondersteuning nodig is, behoort die zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugd 
en gezinnen plaats te vinden, hoewel dat niet altijd haalbaar of wenselijk is. 
Concrete aandachtspunten:  
• Behoud van  de peuterspeelschool vanwege de waardevolle elementen voor de 

(sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen o.a. ter voorkoming van (taal) 
achterstanden. Binnen de peuterspeelschool dient een identiteitsgebonden locatie 
behouden te blijven.  

• Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden moeten intensief worden begeleid 
(voor- en vroegschoolse educatie en schakelklas). 

• Opvoedkundige problemen van leerlingen moeten bij voorkeur vroeg worden 
gesignaleerd via o.a. het Zorgadviesteam. 
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• Hulp dient te worden geboden door schoolmaatschappelijk werk en zo nodig een 
gezinscoach. 

• Jongeren moeten bij voorkeur pas na het behalen van een diploma het onderwijs 
verlaten (startkwalificatie); hierbij moeten de leerplicht en het jongerenloket (voor 
voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol spelen. 

• Er moet een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand gehouden worden 
gebaseerd op een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van het elektronisch kind dossier en de verwijsindex. 

• SGP-Houten geeft de voorkeur aan gezinsondersteuning in de vorm van één gezin, één 
plan, één begeleider.  

• De gevormde voorzieningen van de gedecentraliseerde jeugdzorg vormen qua 
denominatie een afspiegeling van de Houtense samenleving.  

 

Decentralisatie Jeugdzorg 
Vanaf 1 januari 2015 gaan de verantwoordelijkheden op het terrein van Jeugdzorg over naar 
gemeenten; de zogenaamde ‘decentralisatie Jeugdzorg.’ Doel hiervan is: meer preventie, 
eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen 
en hun ouders. Deze doelstellingen sluiten aan bij de uitgangspunten van SGP-Houten. 
Zorgvoorzieningen moeten daadwerkelijk dichter bij de burger worden georganiseerd. 
Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in het eigen netwerk en zo weinig mogelijk bij 
specifieke instellingen. Concrete aandachtspunten: 
• De gemeente contracteert zorgaanbieders die de taal spreken van de zorgvrager. 
• De gemeente zet in op een daadwerkelijke transformatie: zoveel mogelijk ondersteunen 

in de natuurlijke context van een jongere, eventueel in een pleeggezin (of gezinshuizen), 
en zo weinig mogelijk in instellingen waarin jongeren langdurig verblijven. 

• Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief betrokken bij 
het tot stand komen van gemeentelijk beleid bij de decentralisatie Jeugdzorg. 

• Ook identiteitsgebonden zorgaanbieders worden betrokken in het aanbestedingstraject 
om zorg te leveren. Dat geldt ook voor kleinere of nieuwe zorginstellingen.  

• Het Centrum voor Jeugd en Gezin of het (digitale) zorgloket krijgt een spilfunctie in de 
decentralisatie Jeugdzorg. De gemeente zorgt ervoor dat zij cont(r)acten heeft in de 
breedte van de gemeente. 

• Gemeente en instellingen zetten zich actief in om jongeren met een zware indicatie  
'lager' in de zorgketen te krijgen en de '0-delijn' te verbreden.    

• Cliënten krijgen pas zorg van instellingen, als een 'diagnose' (indicatie) wordt gesteld. 
Voor sommige mensen kan dit een drempel zijn om zorg aan te vragen, omdat zij bijv. 
niet willen dat hun kind een 'stempel' van een bepaalde ziekte of stoornis krijgt. In de 
Lekstroomgemeenten is daarom een pilot gedaan voor trajecten, waarbij geen indicaties 
nodig zijn. Dit werkt drempelverlagend. Deze pilot moet goed worden geëvalueerd en bij 
bevredigend resultaat gecontinueerd.  

• Bij de decentralisatie wordt actief gezocht naar mogelijkheden van budget-ontschotting, 
bijvoorbeeld tussen zorg- en re-integratiebudgetten. 
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Zorg voor ouderen 
Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
SGP-Houten vindt dat de gemeente een belangrijke coördinatiefunctie heeft om een goed en 
samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden.  
Concrete aandachtpunten zijn: 
• Terugkeer van de wijkverpleegkundige stimuleren. Naast verpleegkundige zorg kan zij 

ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop actie ondernemen. 
• Werken aan een sluitend zorgpakket en netwerk zoals: thuiszorg, maaltijdvoorziening, 

alarmering, voorlichting (voeding, beweging, veiligheid) en terminale thuiszorg. 
• Zorgen voor een goede spreiding van voldoende seniorenwoningen met bereikbare en 

(ook voor gehandicapten) toegankelijke voorzieningen in de directe woonomgeving. 
• Voorzieningen spreiden om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. 
• Mantelzorgers goede ondersteuning bieden. 
• Medeverantwoordelijkheid voor (eisen voor) effectieve voorziening van Domotica 

(technische en ICT hulpmiddelen die veiligheid en zelfredzaamheid cliënt vergroten in 
huis) en optimaal comfort in de seniorenwoningen. 

• Effectieve/efficiënte toewijzing van individueel passende voorzieningen en hulpmiddelen; 
Verspilling tegengaan. 

 

Volksgezondheid 
SGP-Houten vindt een gezonde levensstijl in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 
burger zelf, maar wil actief bijdragen aan maatregelen die de volksgezondheid bevorderen. 
Aandachtspunten voor SGP-Houten zijn:  
• Ambulances goed spreiden over de gemeente/regio, om op tijd zorg te kunnen bieden. 
• Een integraal lokaal gezondheidsbeleid opstellen, waarbij ook aandacht is voor bijv. 

groenvoorziening, gezonde werkomgeving en de handhaving van het anti-rookbeleid. 
• Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid en zo nodig bijsturen.. 
• Zorg blijven dragen voor toegankelijke hulpverlening, onafhankelijk van het inkomen. 
• Voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen. 
• Gemeente neemt, indien mogelijk, haar verantwoordelijkheid voor factoren die een rol 

spelen bij het ontstaan van de vraag naar zwangerschapsafbreking. Denk hierbij aan  
eenzaamheid of armoede, waardoor mensen geen ruimte zien voor de geboorte van een 
kind. Gemeente bevordert actief een keten aan hulp en opvang bij problematische en/of  
niet-gewenste zwangerschap.  

 

Verslaving 
SGP-Houten vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Verslaving vormt een 
bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms 
ook tot openbare overlast. Concrete maatregelen:  
• Een integraal verslavingsbeleid vaststellen of actualiseren in samenspraak met het 

platform en de burgers en de uitvoering via het platform coördineren. 
• Steun aan “Stichting Voorkom!” continueren.  
• Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief zijn. 
• Afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en sluitingstijden; hierbij kiezen 

voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust (bijvoorbeeld 
glijdende sluitingstijden). Handhaving op alcoholverkoop onder 18-jaar.  

• Coffeeshops weren uit de gemeente. 
• Kansspelen en gokautomaten zoveel mogelijk weren. 
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4.  Lokale economie, werk en inkomen 
 
Werken is waardevol, niet alleen voor het verwerven van een inkomen, maar ook voor het 
onderhouden van persoonlijke contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. 
Maar wie dat niet kan, verdient ondersteuning van de overheid die randvoorwaarden schept, 
waardoor zorg mogelijk is voor haar burgers.  
 

Werk! 
Werk is geen doel op zichzelf, maar richt zich met name op de economische bijdrage aan de 
maatschappij en het verwerven van een persoonlijk of gezinsinkomen.  
SGP-Houten wil: 
• Een goede relatie tussen de gemeente en plaatselijke ondernemers nastreven. 
• Het MKB versterken. 
• Een divers winkelbestand dat niet alleen bestaat uit grote winkelketens.  
• De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers beperken. 
• Mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis, met name in de dienstensector 
• Actief stimuleringsbeleid van lokaal ondernemerschap. 
• Terugdringen van de winkelleegstand. 
• Ondersteuning van de kleine zelfstandige (winkelier), o.a. door opzet van beleid voor 

internetwinkels. 
• Bij aanbesteden ook aandacht voor lokale ondernemers; zoveel mogelijk lokaal inkopen. 
 

Geen werk? 
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, 
bijstandsgerechtigden) moeten actief door de gemeente worden geholpen om aan werk te 
komen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en de 
regio, de regionale sociale dienst WIL en met de sociale werkplaatsen. SGP-Houten vraagt 
aandacht voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces 
deel te nemen. SGP-Houten zet zich in voor:  
• Inperking van de instroom in de bijstand (strenge poortwachter). 
• Bij aanbestedingen en inkopen ‘social return on investment’ opnemen als contract 

voorwaarde. Dit betekent dat bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten 
worden ingezet met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  

• Strikter toezien op niet naleving van arbeids- en re-integratieverplichtingen en adequate 
sancties opleggen. Indien noodzakelijk, wordt hierbij een sociaal rechercheur ingezet.  

• Van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie naar vermogen vragen in de vorm van 
maatschappelijk nuttige activiteiten.  

• Ruimhartig individuele ontheffingen van de arbeidsplicht verlenen voor mensen die door 
omstandigheden niet in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen (zoals 
alleenstaande ouders met jonge kinderen). 
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Financiële ondersteuning 
Wie echt niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden 
aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. SGP-Houten voert een pleidooi om 
alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende maatregelen zijn er voor 
burgers die een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum, waarbij speciale 
aandacht is voor kinderen. Anderzijds steunt SGP-Houten landelijke initiatieven om van 
uitkeringsgerechtigden ook iets terug te verlangen in de vorm van actieve inzet voor de 
samenleving. Samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van 
armoedebestrijding, zoals diaconieën, voedselbanken, moeten goed worden benut. 
SGP-Houten wil zich ook inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug 
te dringen, door:  
• Het plaatsen van informatieve en wervende teksten in huis-aan-huisbladen. 
• Voorlichting te geven in zorginstellingen. 
• Mensen actief te benaderen in plaats van af te wachten. 
 

Schuldhulpverlening 
Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. SGP-Houten vindt dat voorkomen beter is 
dan genezen (preventie). Bij dreigende huisuitzetting van gezinnen met kinderen moet met 
voorrang een schuldhulpverleningstraject gestart worden. Bij voorkeur wordt integraal 
gewerkt bij schuldhulpverlening: er wordt niet alleen naar schulden gekeken, maar ook naar 
mogelijke andere problemen bij de cliënt en/of gezin van de cliënt.  
 

Zondagsrust 
Voor de SGP-Houten is zondag de dag die ons gegeven is om te mogen rusten en ons te 
bezinnen. Daarom is SGP-Houten principieel tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op 
zondag en de zondagsopenstelling van winkels. Daarnaast is het vanuit sociale motieven en 
uit oogpunt van welzijn/gezondheid van belang om wekelijks een dag van rust, reflectie en 
bezinning te beleven. Daar komt bij dat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, 
wat uit oogpunt van concurrentie een bedreiging is voor  personeel en ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf. Winkelrust op zondag biedt een gemeenschappelijk rustpunt. SGP-
Houten is nadrukkelijk tegen een verplichting tot openstelling onder druk van de verhuurder. 
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5.  Educatie 
Het belang van onderwijs van goede kwaliteit kan moeilijk worden overschat. De rol van de 
gemeenten -het creëren van optimale randvoorwaarden -is beperkt, maar niet onbelangrijk.  
 

Onderwijsbeleid 
Het lokale onderwijsbeleid wordt vastgelegd in een nota Lokaal Onderwijsbeleid. Belangrijke 
aandachtpunten voor SGP-Houten voor beleid:  

 De organen met bevoegd gezag als serieuze partners zien, om samen te komen tot een 
breed gedragen onderwijsbeleid dat afgestemd wordt op de ondersteuningsplannen 
passend onderwijs. 

• Een integrale aanpak van ondersteuning en zorg realiseren, in en buiten de school. 
• In overleg met het onderwijsveld maatregelen nemen ter voorkoming van schooluitval. 
• Het leerlingenvervoer adequaat regelen, zodat ouders in staat zijn hun kinderen 

passend onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de gewenste identiteit.  
• De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de voorkoming van 

onderwijsachterstanden en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter hand. 
Achterstanden worden in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht, door goede 
samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. 

 

Huisvesting 
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. SGP-Houten wil 
hierbij drie accenten aangeven: 
• Niet bezuinigen op het onderwijshuisvestingsbudget ten koste van het primair en 

voortgezet onderwijs en ten gunste van sport en welzijn. 
• Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij binnenklimaat, 

veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. Goede voorbeelden hiervan zijn de nieuwe 
Bogermanschool en VMBO Het Houtens.  

• De onderwijsgebouwen zodanig inrichten dat tegemoet gekomen kan worden aan een 
toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs. 

 

Brede School 
De Brede School in Houten kan een goed instrument zijn voor het bestrijden van 
onderwijsachterstanden en bevordert de sociale cohesie in de buurt. 
Concrete inzet van SGP-Houten:  
• De mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede School optimaal 

(blijvend) benutten (consultatiebureau, fysiotherapie, logopedie, enz.). 
• Geen participatiedwang uitoefenen op scholen/instanties om deel te nemen.. 

 
Bibliotheek 
SGP-Houten streeft in deze tijd van de beeldcultuur naar de bevordering van de leescultuur 
onder jong en oud. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie. Zeker ook 
in het huidige tijdperk als ‘informatiemakelaar’. 
• Bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment is er aandacht voor verschillende 

doelgroepen, zoals laaggeletterden en verschillende denominaties binnen de gemeente. 
• Bibliotheken kennen ook een sociale functie, zo mogelijk wordt deze nog versterkt. Maak 

de bibliotheek één van de ontmoetingspunten in de samenleving.  
• Bij de spreiding van de bibliotheken, wordt ook rekening gehouden met toegankelijkheid 

voor mensen uit de kleine kernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal. 
• Verdere bezuinigingen op de bibliotheken in Houten zijn niet gewenst. 
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6.  Cultuur, recreatie en sport 
Het karakter van een lokale samenleving biedt herkenning en heeft een samenbindende 
functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. 
SGP-Houten wil een samen-leving, en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie 
kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en 
sporten. SGP-Houten ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel ons leert, de 
eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van 
cultuur, recreatie en sport. 
 

Cultuur  
SGP-Houten hecht grote waarde aan de beleving van cultuur. Primair dienen culturele 
activiteiten voort te komen uit particulier initiatief. De gemeente vervult hierbij eventueel een 
stimulerende en ondersteunende rol. Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet 
kwetsend zijn. Concreet denkt de SGP hierbij aan:  
• Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners bevorderen.  
• Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen (voortzetting regeling 

'cultuureducatie met kwaliteit'); hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de 
identiteit van de scholen.  

• Voorkeur voor steun aan (kleinschalige) cultuurinitiatieven en amateurinitiatieven, zoals 
muziekverenigingen in plaats van dure subsidies aan theateractiviteiten.  

• Continueren van steun aan de Oranjeverenigingen en het 4 en 5 mei Comité. 
 

Cultuurhistorie  
Naast cultuurbeleving is ook de waardering van de cultuurhistorie en de plaatselijke 
geschiedenis erg belangrijk. De geschiedenis hangt nauw samen met de lokale identiteit. 
De SGP maakt zich sterk voor het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. Ook 
wil SGP-Houten musea, als zichtbare dragers van de lokale geschiedenis, steunen. De 
gemeente schept mogelijkheden, ordent en beschermt. Tenslotte worden cultuurhistorische 
waarden ingezet om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te 
bevorderen (denk hierbij onder andere aan het Eiland van Schalkwijk). 
 

Recreatie  
De hoge woningdichtheid van Nederland en de soms intensieve arbeidsomstandigheden 
creëren behoefte aan ontspanning. SGP-Houten wil daarom bijdragen aan het scheppen van 
randvoorwaarden voor verantwoorde recreatie:  
• Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een 

verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden.  
• Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust 

niet aantasten. 
• Behouden en/of ontwikkelen van recreatieterreinen, zoals natuur- en groengebieden. 
• Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en versterking van 

de hoofdstructuur van fietspaden in Houten alsmede de regionale fietsstructuur.  
• Geen inbreuk maken op het buitengebied en de bedrijfsbelangen van agrariërs door 

recreatievoorzieningen. 
• Zorgen voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen 

en jongeren. Altijd de omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. 
• Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de 

gemeente. SGP-Houten staat positief tegenover gezellige activiteiten die de sociale 
cohesie bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor 
omwonenden te voorkomen. Grootschalige evenementen in de kleine kernen passen 
vaak niet bij de omvang van de kern.  
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Toerisme 
Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten nodig ter 
ondersteuning van het toerisme. SGP-Houten pleit voor aantrekkelijke toeristische 
voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter.  We kunnen het eigen 
imago versterken door toeristische evenementen te laten verwijzen naar de lokale 
cultuur(historie). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Eiland van Schalkwijk. 
 

Recreatieve sport 
Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de 
jeugd, aan de volksgezondheid in het algemeen en aan sociale verbanden in het bijzonder. 
Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook ouders tonen vaak grote betrokkenheid. 
SGP-Houten onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door als 
gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Ouderen en gehandicapten 
verdienen extra aandacht; niet alleen in het mogelijk maken van sport en beweging, maar 
ook in het bevorderen van sociale contacten. Concrete aandachtpunten van de SGP:  
• Kennismakingsprogramma’s voor sport continueren waardoor leerlingen geprikkeld 

worden tot meer bewegen. Bij deze programma’s ook aandacht besteden aan ‘fair play’: 
het stimuleren van sportief gedrag en het ontmoedigen van sportverdwazing. 

• Sport mogelijk maken door behoud/realisatie van goede faciliteiten en accommodaties. 
• Het sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten. 
• Streven naar evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. 
• Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines. 
• Schoolzwemmen weer een onderdeel van het bewegingsonderwijs op de basisschool. 
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7.  Leefomgeving 
Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we 
volgens Zijn Bijbelse opdracht ‘bouwen en bewaren’. Een schoon milieu, waaronder ook het 
openbaar groen en het water valt, moet onze blijvende aandacht hebben. Hier geldt het 
rentmeesterschap bij uitstek. 
Hoofdlijnen voor de SGP zijn o.a. het investeren in duurzame energiebronnen en het 
duurzaam inrichten van de (leef)omgeving.  
 

Groen 
Het openbaar groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de 
gemeente. Het gericht inzetten van beplanting maakt het mogelijk om de geluidsoverlast te 
beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren.  
SGP-Houten vindt een hoog kwaliteitsniveau belangrijk, mede omdat openbaar groen sterk 
beeldbepalend is. Bij de inrichting van de openbare ruimte moeten de aspecten van 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid in voldoende mate betrokken worden, zodat 
onoverzichtelijke en onveilige situaties voorkomen kunnen worden. 
Concreet: 

 Het onderhoudsniveau van het groen en de openbare ruimte dient in Houten op een 
hoger peil te worden gebracht en mag niet meer worden getroffen door bezuinigingen. 
Op dit moment is het onderhoudsniveau volstrekt onvoldoende! Denk hierbij bijvoorbeeld 
ook aan het bestrijden van distel- en brandnetelhaarden op en langs de Rondwegwal. 

• Door een groenplan moet voorzien worden in het planten en onderhouden van een 
brede variatie aan bomen en planten om daar o.a. het fijnstof mee te reduceren en 
tevens een groene, prettige leefomgeving te creëren. 

• Begraafplaatsen, parken en groenstroken moeten op een acceptabel niveau 
onderhouden worden. 

• Er moet voldoende aandacht zijn voor de veiligheid(sbeleving) van inwoners bij de 
inrichting en het onderhoud van groenstroken. 

• Functionele beplanting bij bedrijventerrein en langs doorgaande wegen stimuleren. 
• Houtense hoveniersbedrijven moeten in de gelegenheid worden gesteld om de diverse 

verkeersrotondes te beplanten en te onderhouden in ruil voor een proportionele 
naamsvermelding op de betreffende rotonde.  

  

Water 
Water wordt een steeds belangrijker onderwerp voor gemeentelijk beleid. De gemeentelijke 
overheid is verplicht een Waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen met 
wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens. SGP-Houten 
is daarom van mening dat overleg met het Waterschap De Stichtse Rijnlanden en de 
omliggende gemeenten noodzakelijk is. 
Concrete aandachtpunten: 

• De gemeentelijke riolering op een goed niveau beheren. 
• Land- en tuinbouwgrond alleen opofferen indien er geen andere opties zijn. 
• De belevingswaarde van water in de omgeving en van wonen aan het water recht 

doen en de culturele eigenheid van het landschap in stand houden. 
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Milieubeleid 
Het milieubeleid vraagt om een integraal beleidsplan. In een dergelijk beleidsplan komen de 
kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid, licht en het afvalstoffenbeleid aan 
de orde. SGP-Houten vindt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld dient te geven in 
zaken als energiebesparing en CO2 -reductie.  
Tevens vraagt  SGP-Houten aandacht voor: 
• Voorkomen van vervuiling en uitputting van grondstoffen door duurzaam te bouwen. 
• Slim benutten van overtollige warmte of energie (industrie / tuinbouw / huishoudens). 
• Een pilot ‘0-energiewoning’ invoeren/actieve steun voor de realisatie van een Ecowijk, 

als initiatief van Houtense inwoners. 
• Een stimuleringsregeling voor isolatie van oudere woningen opstellen. 
• Bij renovaties van woningen/gebouwen een energiescan uitvoeren. 
• De aanschaf van zonnecollectoren door particulieren en bedrijven actief stimuleren. 
• Reactivatie van de waterkrachtcentrale in Hagestein. 
• Bio-vergistingsinstallaties en het gebruik van biobrandstof faciliteren. 
• Gemeentevoertuigen zoveel als mogelijk laten rijden op aardgas of elektriciteit. 
• Regenwater afkoppelen en actief beleid voor regentonnen (bij nieuwbouw) stimuleren. 
• Realisatie van aardgas-tankstation in Houten. 
• De straatverlichting wordt zo mogelijk gedimd tijdens nachtelijke uren. Bij de openbare 

verlichting dient meer gebruik te worden gemaakt van LED-verlichting.  
• Inzet van vloeibare gladheidsbestrijdingsmiddelen, waardoor er minder zout in het 

grondwater terecht komt.  
• De SGP is geen voorstander van een verdere uitbreiding van het windmolenpark in 

Houten. 
  

 

Afvalstoffenbeleid 
Het afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan. 
Burgers en bedrijven moeten zich bewust zijn van de geweldige productie van afval.  
Voor SGP-Houten geldt het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Vanzelfsprekend is er 
goed toezicht op de naleving van de regels.  
SGP-Houten zet zich verder in voor: 
• Optimale scheiding van de verschillende afvalstromen stimuleren. 
• Het inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen stimuleren. OPA-

regeling Houten continueren! 
• Continuering van systeem van kostendekkend afvalstoffenbeleid in Houten (Betere 

gescheiden inzameling = lagere kosten). 
• Continueren van 'gratis' afval brengen bij de gemeentewerf door burgers. Verruiming van 

de openingstijden tot in de avond.  
• Regeling plasticinzameling continueren voor inwoners en mogelijk intensiveren bij 

verenigingen en bedrijven.  
• Ondersteuning van bewonersinitiatieven in de aanpak en het opruimen van zwerfafval.  
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Verkeer 
Het verkeer blijft voortdurend de aandacht vragen. Het aantal auto’s groeit nog steeds. De 
bestaande lokale en regionale wegen kunnen de groei nauwelijks aan. Het openbaar vervoer 
moet op peil blijven of zelfs verbeteren. Het fietsverkeer kan nog beter worden gestroomlijnd. 
SGP-Houten hecht groot belang aan veilige voet- en fietspaden. Houtenaren ervaren 
parkeren, te hard rijden en het negeren van stoplichten als de grootste problemen op het 
gebied van verkeer. SGP-Houten zet zich in voor: 
 Geen uitbreiding van het ‘betaald parkeren’. 
• Extra lange vrachtauto’s uit de bebouwde kom weren. 
• Ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk aanvullen. 
• Klachten over voet- en fietspaden snel aanpakken. 
• Goede aansluitingen in het openbaar vervoer realiseren, waaronder een 10-minuten 

regeling van de treinverbinding met Utrecht. Realisatie in U10-verband. 
• Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen zo snel mogelijk op het openbaar vervoer en 

het fietspadennetwerk aansluiten. 
• Een goed parkeerbeleid hanteren, zodat er in woonwijken en bij bedrijven en instellingen 

voldoende parkeermogelijkheden zijn. In bestaande wijken zo mogelijk meer ruimte voor 
parkeren realiseren. Parkeeroverlast in alle wijken beperken en handhaven, bij voorkeur 
intensiever in de wijken rondom de NS-Stations.  

• Beleid ontwikkelen voor betere scheiding tussen vervoersstromen op fietspaden. 
• Daar waar mogelijk weren van brommers en scooters op fietspaden.  
• Aandacht voor oudere fietsers, aangezien ouderen in toenemende mate betrokken zijn 

bij ongevallen op fietspaden. Het wegnemen van overbodige obstakels en het 
organiseren van workshops voor E-bikers kunnen daarbij mogelijk behulpzaam zijn.   

• Er wordt eindelijk aan de aansluiting op de A12 gewerkt; vooralsnog alleen richting 
Utrecht. Ook de aansluiting naar Arnhem dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden.  

• De knip (voor automobilisten) in het winkelcentrum Het Rond (de twee parkeergarages) 
is geen goede gebleken. Zoek naar mogelijkheden om de twee garages te verbinden.  

• Het parkeren van fietsen in de centra moet verder worden verbeterd. 
• Aanpak van agressief verkeergedrag en door rood licht rijden. 
• Beter onderhoud en meer bestrating in de kleine kernen. 
• Aandacht voor landelijke wegen in het buitengebied en terugdringen van sluipverkeer. 
 

Speelplaatsenplan 
Kinderen spelen graag buiten en dienen hiertoe de ruimte te krijgen, zo mogelijk in een 
groene omgeving. Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op 
een goede manier over de gemeente worden verdeeld. Bij de inrichting van de omgeving 
wordt vooraf rekening gehouden met het aanleggen van speelplaatsen voor kinderen en 
beweegplaatsen voor ouderen. Concrete aandachtspunten van SGP-Houten:  
• Speelvoorzieningen voor kinderen evenwichtig spreiden en inwoners hierbij betrekken. 

Bij de inrichting van een speelplaats en de keuze van speeltoestellen rekening houden 
met minder valide kinderen. 

• De veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door hangjongeren voorkomen. 
• Met wijk- en buurtverenigingen afspraken maken over gezamenlijk beheer en toezicht. 
• Voorzieningen voor ouderen realiseren ten behoeve van ontmoeting en beweging. 
• Voor de opgroeiende jeugd locaties aanwijzen met duidelijke spelregels om overlast en 

vernielingen te voorkomen. 
• Bij de inrichting van schoolpleinen ook aandacht geven aan groene accenten.  
• Instandhouden van het Keercampterrein (De Heuvel, Speelheuvel en Kinderboerderij). 
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8.  Ruimtelijke ordening en wonen 
Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening. 
Daarbij gaat het om verduurzaming (o.a. duurzaam bouwen). 
Ook gaat het om een verantwoorde indeling van de openbare ruimte, in het besef dat er 
grenzen aan de groei zijn. Door de decentralisatie van taken naar lagere overheden worden 
de verantwoordelijkheden voor gemeenten steeds groter. Zo ook in Houten. 
SGP-Houten is er geen voorstander van dat de provinciale afstand tot de burger groter wordt 
door op te schalen naar gewesten (samenvoeging Flevoland, Noord Holland en Utrecht) 
 

Structuurvisie 
De SGP pleit voor een integrale lange termijnvisie in structuurvisies. Hierin moeten 
economie, volkshuisvesting, werkgelegenheid, natuur en recreatie op verantwoorde wijze en 
goed afgewogen in beeld worden gebracht. 
 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte vast, nu en in de nabije toekomst. 
De SGP-Houten zet zich in voor een bestemmingsplan dat:  

 In bestemmingen flexibel is en af durft te wijken om in te kunnen spelen op de vraag 
naar woningen of bedrijfsgebouwen, waarbij de laatste moeten kunnen worden 
omgebouwd tot appartementen. 

 Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan dient betrokkenheid van onderaf 
en draagvlak gecreëerd te worden. 

 Functieverandering van agrarische gebouwen moet mogelijk zijn voor functies  
met een buitengebied-gerelateerd karakter om ‘verrommeling’ van het platteland te 
voorkomen. 

 Bij overdracht van WABO-taken het klantbelang voorop stellen en de afstand tussen 
bestuur en burger minimaliseren (WABO regelt de omgevingsvergunning en is één 
geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en 
milieu)   

 De SGP zal al het mogelijke doen om seksinrichtingen te weren uit Houten.  
 

Welstandsnota 
De welstandsnota die in Houten geldt is in 2011 verworden tot een excessenregeling. Er 
wordt dus alleen ingegrepen als overschrijding van normen plaatsvindt. Deze werkwijze is 
medebepalend voor de beleving van de openbare ruimte. De SGP vindt dat ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten passen bij de historische en culturele waarden (identiteit) van de 
woon- en leefomgeving. 
Helaas is de welstandscommissie opgeheven in de gemeente Houten. De SGP blijft  zich 
echter maximaal inzetten voor het behoud van de identiteit en de uitstraling van de woon- en 
leefomgeving.  
 

Monumentenbeleid en archeologie 
Nederland heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis is herkenbaar aan de 
aanwezigheid van oude gebouwen met diverse bouwstijlen, archeologische vondsten en een 
divers cultuurlandschap. Beeldbepalende bouwwerken, monumenten en de inrichting van het 
(cultuur)landschap geven karakter aan onze gemeente en het landelijk gebied. De SGP vindt 
het belangrijk dat geschiedenis aandacht krijgt (educatie) en wil de cultuurhistorische waarde 
bewaren voor de toekomst door actieve gemeentelijke ondersteuning van de organisaties die 
zich daar mee bezighouden, zoals de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer en de 
Historische Kring tussen Rijn en Lek. 
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Woningbouw en leefmilieu 
Een aantrekkelijke gemeente als Houten kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. 
Er moeten verschillende soorten woningen beschikbaar zijn in de diverse sectoren: koop- en 
huurwoningen, zowel in de sociale als de vrije sector. SGP-Houten vindt evenwicht in het 
woningaanbod belangrijk. Dit is te bereiken door vraaggericht in plaats van aanbodgericht te 
bouwen. 
De afgelopen raadsperiode kenmerkte zich o.a. door een crisis in de woningmarkt en de 
woningbouw. De crisis mag naar de mening van SGP-Houten niet leiden tot het loslaten van 
de vriendelijke en open structuur van de fraai opgezette woonwijken in Houten.  
De SGP is dan ook faliekant tegen het volbouwen van open plekken (inbreiden) en/of het 
realiseren van hoogbouw in Houten. 
Houten is een dorp met stadse allures en dat wil SGP-Houten graag zo houden!  
Verder zet SGP-Houten zich in voor de volgende punten: 

 Geen verdere regionale groeitaken voor Houten; wel aandacht voor autonome groei 
(woningen voor jongeren) in alle kernen van Houten.  

 Bouw van voldoende starterswoningen (ook in de kleine kernen!), inclusief continuering 
van de startersleningen.  

 Houten moet zich voorbereiden op een ouder wordende bevolking en het daarbij 
behorende woningbestand. Zo moet de bouw van levensloopbestendige woningen en 
seniorenwoningen worden geïntensiveerd. 

 Samen met de woningcorporaties moet de doorstroming op de woningmarkt worden 
gestimuleerd. 

 De mogelijkheid van het verlenen van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) moet 
worden opgenomen in bestemmingsplannen. 

 Werken aan huis moet binnen bepaalde kaders mogelijk gemaakt worden. 

 Geen on-Houtense hoogbouw. 

 De steun aan leefbaarheidsinitiatieven en activiteiten ter bevordering van de sociale 
cohesie in o.a. Houten Noord moet worden gecontinueerd. (Voorbeelden: het 
bewonersinitiatief ‘Repaircafé’ of buurtmoestuin ‘de Buurtklaver’). 

 

Agrarische sector 
De agrarische sector staat door diverse (markt)omstandigheden onder druk. Dit heeft tot 
gevolg dat agrariërs stoppen of naar passende functieverbreding zoeken. De SGP vindt dat 
verpaupering van het platteland voorkomen moet worden. Daarom moeten er mogelijkheden 
zijn om binnen de agrarische sector functieverbreding en verandering toe te staan. Deze 
moet passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en mag niet leiden tot aantasting van de 
landschapskwaliteit. Concreet zet de SGP zich in voor:  

 Agrariërs stimuleren en faciliteren wanneer zij de instandhouding van het (open) 
landschap op zich nemen, bijvoorbeeld door zorgboerderijen, landschapsbeheer e.d. 

 Agrariërs maximaal tegemoet komen in de mogelijkheden tot functieverandering (ook 
duurzame landbouw, zorgboerderijen, etc).  

 Het groene, open hart van het Eiland van Schalkwijk moet duurzaam worden behouden 
en versterkt, met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. 

 Verantwoorde groei van de agrarische sector met inachtneming van de effecten op het 
milieu  
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9.  Financiën en risico’s 
 
Voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die 
worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de gemeente 
Houten zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld. SGP-Houten dringt 
al jaren aan op een verantwoord en terughoudend, degelijk financieel beleid.  
Twee trefwoorden staan daarbij centraal: Verantwoord besteden. 
Concreet betekent dit: 
• Verantwoord: Het geld aanwenden voor de afgesproken doelen, tegen een prijs die niet 

hoger is dan noodzakelijk (marktconform). 
• Besteden: Komende jaren dient een voorzichtig financieel beleid te worden gevoerd, 

waarbij reserves slechts in noodgevallen worden aangesproken. We ontkomen niet aan 
een kerntakendiscussie. We hebben de ene bezuiniging nog niet afgerond of we starten 
de volgende alweer. Omdat we onvoldoende anticiperen op de totale omvang maken we 
mogelijk de verkeerde keuzes. 
Helaas heeft het huidige college onvoldoende op de kas gepast. Houten loopt weer 
tegen een financieel tekort aan en het volgende college mag het oplossen.  
SGP-Houten wil het in de komende periode graag in één keer goed doen. Het kan 
helpen dat we nu nadenken over onze toekomstvisie Houten 2025. 
Bij bezuinigingen denkt de  SGP-Houten in eerste plaats aan afslanking van de lokale 
overheid (minder wethouders en ambtenaren) en niet aan verhoging van de belastingen. 
Een compacte overheid dus. Subsidies kunnen middels lastenverlichting terug gegeven 
worden aan de burger. Die zijn goed in staat om hun eigen geld (want dat is het) zelf uit 
te geven aan datgene dat zij zelf belangrijk vinden.  

 

Het huis op orde 
Ook in financiële zin behoort een gemeente er voor te zorgen het huis op orde te hebben. 
Dat betekent inzicht hebben in wat nodig is voor een solide begroting. 
De kortingen op het gemeentefonds en de budgettaire kortingen die gerelateerd zijn aan de 
komende decentralisaties vragen om expliciete keuzes. Het beleid moet óf aan de nieuwe 
financiële mogelijkheden worden aangepast óf er moet begrotingsruimte worden gevonden.  
Concrete aandachtspunten: 
 Er moet eerst een brede kerntakendiscussie plaatsvinden waarbij antwoord gegeven 

wordt op de vraag wat de gemeente wel en niet tot haar kerntaken rekent. 
• Er moeten beheerplannen komen die inzicht geven in de onderhoudskosten van alle 

kapitaalgoederen om het vastgestelde kwaliteitsniveau in stand te houden. 
• Er moeten voldoende middelen zijn om gebouwenbeheer, riolering, openbare ruimte, 

speelplaatsen en groen op het door de gemeenteraad bepaalde niveau uit te voeren.  
• Houten moet niet bezuinigen op noodzakelijke reserves voor toekomstig onderhoud.  
• Kritische evaluatie van lopende uitgaven (op basis van uitkomsten kerntakendiscussie). 
• De reservepositie moet voldoende op peil blijven om mogelijke risico’s op te vangen. 
 

Risicomanagement 
Het huis op orde betekent ook inzicht hebben in alle risico’s. Jaarlijks moeten alle risico’s, 
zowel conjuncturele als beleidsrisico’s, in beeld gebracht worden. Het gaat hierbij om: 
• De grootte van de risico’s en de kans dat een risico zich voordoet. 
• Datgene wat gedaan moet worden om risico’s te voorkomen en de effecten er van te 

minimaliseren. 
De mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeentelijke financiën vragen om een strategische 
visie voor de komende beleidsperiode en voor de lange termijn. 
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Transparantie 
De SGP-Houten streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant 
zijn betekent inzicht geven in de financiële situatie en de daaraan verbonden 
(on)mogelijkheden. Maar ook duidelijk zijn in de verantwoording van de bestede financiële 
middelen. De risicoparagraaf is een essentieel onderdeel van deze verantwoording. 
 

Financieel beleid 
De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na. Concreet:  
• Een structureel sluitende begroting. 
• De SGP wil in de komende raadsperiode (2014-2018) geen verdere verhoging van de 

Onroerend Zaak Belasting (OZB) en, bij verbeterende financiële omstandigheden, 
verlaging van het OZB-tarief naar het niveau van vóór 2012.  

• De tarieven van het rioolrecht, de afvalstoffenheffing, etc. zijn kostendekkend. Dit 
betekent dat bij een goed aanbestedingsresultaat de kosten voor inwoners voor de 
afvalstoffenheffing naar beneden gaan en worden terugbetaald.  

• De hoogte van de begraafrechten dienen zodanig te zijn dat het voor iedereen mogelijk 
moet zijn zich te laten begraven. 

• Ruimhartige opstelling bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor burgers die 
van een laag inkomen moeten rondkomen. 

 

Subsidiebeleid 
Het subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen van 
publiek en algemeen belang te ondersteunen. Concrete aandachtspunten:  
• Subsidies richten zich primair op een breed maatschappelijk beoogd effect voor de 

gehele Houtense samenleving. Geen subsidiëring van grootschalige evenementen.  
• Subsidies worden actief getoetst op behaalde (maatschappelijke) doelen. Vooraf worden 

duidelijke indicatoren opgesteld.  
• Organisaties die zich actief inzetten voor 'social return on investment' moeten worden 

beloond.  
• De identiteit of levensbeschouwing van de aanvrager of ontvanger van gemeentelijke 

subsidie vormt geen belemmering voor toekenning.  
• Subsidies dienen een aanvullend karakter te hebben. 
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10. ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal 
 
Zoals te doen gebruikelijk schenkt de SGP in haar verkiezingsprogramma apart 
aandacht aan de kleine kernen. Wij zijn benieuwd wanneer andere partijen de 
kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal ook eens voor vol aanzien door daar 
ook serieus in het programma aandacht aan te besteden, en nog belangrijker, daar 
ook gedurende de komende vier jaar in de gemeenteraad iets mee te doen! 
 

Eiland van Schalkwijk 

Eén van de grootste opgaven die Houten (na de uitgroei) nog rest is de  ontwikkeling van 
het Eiland van Schalkwijk. Nadat de woningbouwopgave definitief is weg bestemd en 
‘Schalkstad’ geen thema meer is, kunnen en moeten we nu gaan werken aan ons Eiland. 
Belangrijk daarbij is dat er op de eerste plaats rekening gehouden wordt met degenen die 
daar de oudste rechten hebben: de inwoners van de kernen. Landbouw blijft de drager, 
recreatie is aanvullend/versterkend en woningbouw passend bij de vraag in de kernen. 
Het Eiland mag geen openluchtmuseum worden waar voor de agrariërs geen ruimte 
meer is om zich te ontwikkelen. Laten we daarom steeds samen met de “dorpsraden” 
invulling geven aan de toekomst van de kernen. Wat de SGP betreft wordt het eiland de 
evenknie van het  Groene Hart en bewaren we onze unieke landschapsstructuur, de 
waardevolle archeologie en de bekende Schalkwijkse bruggen voor ons nageslacht.  
 

Wethouder 
Een wethouder die specifiek de kleine kernen, dan wel het totale buitengebied van 
de gemeente Houten in portefeuille heeft, is een absolute noodzaak. 
Samenhangend beleid is van eminent belang. Voorbeelden daarvan zijn de (recreatieve) 
ontwikkelingen in Tull en ’t Waal, de plannen om windmolens te realiseren in ’t Goy, de 
verkeersdruk op de Lekdijk en zo meer. 
 

Dorpsraden  
De SGP is blij dat nu ook Tull en ’t Waal een ‘dorpsraad’ heeft die met veel enthousiasme 
en realisme aan de gang is gegaan. De SGP vindt dat de gemeente de waardevolle inzet 
van de bewoners van het buitengebied moet benutten in plaats van af te remmen, omdat 
‘groot’ Houten zo nodig denkt te weten wat goed is voor de kleine kernen.  
 

Woningbouw  
Woningbouw in de kleine kernen is een must, althans op een schaal waardoor de 
elementaire voorzieningen in de dorpen in stand kunnen worden gehouden. Met name 
het in stand houden van lagere scholen is voor de SGP een absolute noodzaak voor de 
cohesie binnen het dorp. Het gaat er om niet te veel woningen tegelijk te bouwen maar 
gedifferentieerde woningbouw te realiseren, afgestemd op de vraag van de kernen.  
Het behoeft geen betoog dat de SGP de te bouwen woningen uitsluitend toe wil wijzen 
aan gegadigden uit de dorpen zelf. Ook de remigratie van inwoners uit de kernen, die 
zich noodgedwongen elders moesten vestigen, verdient daarbij aandacht. 

 
Agrariërs 

De SGP blijft zich onverminderd inzetten voor de agrariërs in het buitengebied.  
Het mag niet zo zijn dat er activiteiten worden toegelaten die strijdig zijn met het 
agrarische ambacht. Vrijkomende boerderijen kunnen worden aangewend voor agrarisch 
gelieerde bedrijven of, om maar een voorbeeld te noemen: zorgboerderijen. De SGP pleit 
voor ruimhartige regelingen voor hen die functieverandering willen realiseren om de kost 
te kunnen blijven verdienen, zonder daarbij de druk op het milieu te veronachtzamen.  
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Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid is een hoofdstuk apart in de kernen. De groene long wordt nog 
steeds gebruikt als een sluiproute naar onder andere Wijk bij Duurstede. 
Nog steeds wordt er (veel) te hard gereden op het Overeind, de Provinciale weg, de 
Waalseweg en vooral de Lekdijk. De SGP blijft er bij: de Kanaaldijk-Zuid moet 
worden opgeknapt zodat het sluipverkeer uit Schalkwijk en Tull en ’t Waal kan 
worden geweerd. 
Een deel van onze wens is uitgekomen; een vrij liggend fietspad naar ’t Goy (nu nog naar 
het Amsterdam Rijnkanaal). Onze fractie vroeg daar al om aan het eind van de jaren ’80. 
Volhouden en de herhaling is de kracht van de reclame gebleken.  
 

Sociale cohesie 
Het in stand houden van voorzieningen en infrastructuur is zeer belangrijk voor de lokale 
gemeenschappen. Even dreigde een sluiting van de sociaal culturele centra in de kernen 
’t Goy en Tull en ’t Waal. De SGP heeft zich ingezet om dat te voorkomen. En gelukkig is 
het voorkomen. Maar niet zonder schade, want de financiële ondersteuning werd 
drastisch verminderd; Zonder onze instemming overigens. De SGP vindt deze centra te 
waardevol voor de gemeenschap. Daar mag absoluut niet op bezuinigd worden. 
Ook wil de SGP zich inzetten, voor het behoud van de scholen in de kernen. 
Intensief en veelvuldig contact met standsorganisatie(s) of belangengroeperingen (LTO, 
NFO, Streekplatform Kromme Rijn etc.) is geboden. Voeling houden met wat er leeft..!  
 

Oranjeverenigingen en Muziekkorpsen 
Deze verenigingen nemen een aparte positie in. De SGP wil dat vooral zou houden. Het 
is dan ook van groot belang dat er voor het uitvoeren van activiteiten en de educatie 
redelijke subsidies worden gegeven. Deze verenigingen, zijn geworteld in de kernen en 
nemen een vooraanstaande positie in als het om sociale cohesie gaat. Daarom 
verdienen zij van harte de blijvende steun van de gemeente Houten. In het afgelopen jaar 
hebben de subsidies aan de fanfares ter discussie gestaan.  De SGP voelde zich in de 
politiek bijna alleen staan in de discussie om de subsidies voor de fanfares te behouden.  
 

Recreatie 

De ontzanding bij Tull en ’t Waal heeft heel wat discussiestof  opgeleverd. En terecht..! 
Immers het gaat bij die discussie ook om veiligheid. En was het niet een onlangs 
gehouden onderzoek (door de diverse waterschappen) dat aan het licht bracht dat ook 
de Lekdijk op bepaalde plekken niet meer aan de normering voldoet?! 
De klimatologische omstandigheden veranderen in rap tempo. Periodes van grotere 
droogte en ook van heftige regenval zien we vaker dan voorheen. Er zijn ingrepen 
noodzakelijk om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Reden te meer om, nog 
meer dan voorheen, te waken voor de veiligheid van onze kernen Schalwijk en Tull en ‘t 
Waal. Grootschalige recreatie wijst de SGP af. Wij doen al genoeg voor de regio.  
Houten Noord (Koppeldijk) kent inmiddels een fantastische recreatieve voorziening.  
Een dorp overspoelen met een invasie van recreanten gaat ons een brug te ver, letterlijk 
en figuurlijk. 


