
 

 

 

 

 

Beste SGP leden, 

 

Kort na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben wij u geïnformeerd over de 

ontwikkelingen in de Houtense politiek. In de daaropvolgende periode heeft het ambtelijke 

apparaat niet stil gestaan, en met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen 

van de belangrijkste onderwerpen die in Houten gespeeld hebben.  

 

Johannes Bogermanschool 

Eindelijk is het zo ver! De Johannes Bogermanschool krijgt een nieuw schoolgebouw, en wel 

op de Weteringhoek. Het nieuwe schoolgebouw wordt naar planning in 2013 opgeleverd. De 

SGP-fractie heeft de slechte toestand 

van het huidige gebouw zeer regelmatig 

aan de wedhouder voorgelegd. En wij 

zijn dan ook zeer verheugd dat het 

college tot nieuwbouw heeft besloten 

en dat de gemeenteraad hier unaniem 

mee instemde. Een kleine smet is 

echter dat een meerderheid van de 

raad instemde met een aanpassing van 

de financiering zodat de opbrengst van 

de grond van huidige school niet meer 

gebruikt wordt voor de ontwikkeling 

van het Oude Dorp. Hierdoor staat de financiering van de ontwikkeling van het door ons 

gekoesterde Oude Dorp onder druk.  

 

Bezuinigingen 

Houten gaat nu echt de gevolgen van de economische crisis voelen. 2010 is afgesloten met 

een verlies van ruim 2 miljoen euro. En de reserves, spaarpot voor onverwachtse uitgaven, 

raken onder de norm die de provincie gesteld heeft. Het college komt in juni met een 

uitwerking van de totale ombuiging van 7 miljoen euro. Feit is echter dat ook de zwakkere in 

de samenleving niet overgeslagen worden. Zo gaat de gemeente tegen onze zin bezuinigen 

op het leerlingenvervoer. Iets waar wij als SGP niet blij mee zijn, helemaal omdat in maart de 

gehele raad, exclusief de SGP en één raadslid van de VVD, nog structureel €160.000 aan het 

theater aan de Slinger heeft toegekend! 

 

Windmolens 

Even hadden de windmolens, net zoals bij de afgelopen 

gemeenteraadsverkiezingen, weer alle aandacht. Door verandering 

in de wetgeving werden de bezwaren, van omwonenden van de 

Veerwagenweg, niet ontvankelijk verklaard. Dit werd aangegrepen 



door Inwonerspartij Toekomst Houten om het onderwerp op de agenda te plaatsen. Zij 

meenden dat door de niet ontvankelijkheidverklaring, de raad de beslissing tot plaatsen van 

windmolens terug moest draaien. Omdat het hier echter niet om een uitspraak van de 

rechter ging maar om verandering in wetgeving ging de raad hier niet in mee. De 

windmolens gaan er, zoals het er nu uitziet, dus toch komen.  

 

Prostitutie 

Begin dit jaar kreeg de SGP-fractie te horen dat er toestemming is verleend voor het 

exploiteren van een escortbureau in Houten. Het gaat hier om kantoorruimte met alleen een 

telefoon. De fractie, in de persoon van Peter de Boef, is meteen in dit dossier gedoken. Het 

bleek echter niet meer mogelijk om dit besluit terug te draaien. Niet alleen omwille van onze 

Bijbelse grondslag maar ook omwille van het veelvuldig in het nieuws besproken item over 

illegale vrouwenhandel doet de SGP alles wat in haar macht ligt om seksinrichtingen te 

weren uit Houten. Het genomen besluit kan dan niet meer teruggedraaid worden, dat 

betekend niet dat daarmee onze strijd ophoudt. Wordt vervolgd!  

 

 

Jan Roeleveld 

Op 27 mei 1986 is Jan Roeleveld benoemd als 

commissielid in de commissie Welzijnszaken. Dat 

betekend dat Jan op 27 mei 2011 25 jaar lid is van de 

SGP-fractie in Houten.  In de periode van 1987 tot en 

met 1994 was hij gemeenteraadslid/fractievoorzitter 

voor de SGP. De SGP is hem zeer erkentelijk voor zijn 

inzet in de afgelopen 25 jaar en wil hem ook op deze 

wijze daarvoor dan hartelijk danken. Tevens spreken wij 

de hoop uit dat wij nog lang gebruik mogen maken van 

zijn 25-jarige expertise. Mocht u Jan persoonlijk willen 

bedanken voor zijn inzet in de afgelopen 25 jaar dan kan 

dat per e-mail: jmroeleveld@sgp-houten.nl en via de 

post. Zijn huisadres is: 

 

Kalverhoeve 17 

3992 NX Houten 

 

Wij hopen u met deze nieuwsbrief een indruk te hebben gegeven van wat de afgelopen 

maanden op de Houtense politieke agenda gestaan heeft en waar de SGP-fractie zich mee 

bezig heeft gehouden. Mocht uw interesse zijn gewekt, verwijzen wij u graag door naar de 

site van onze SGP-fractie: www.sgp-houten.nl. Daar kunt u op de hoogte blijven van het 

laatste nieuws. Ook bent u van harte welkom om eens een raadsvergadering vanaf de 

publieke tribune mee te maken.    

 

Namens het bestuur, 

Mark Prins   

 

   


