Vz.

Er zijn tienduizenden redenen voor dankbaarheid. Gisteren was het voor de
501ste keer Hervormingsdag. Al eeuwen lang wijst die naar de betrouwbaarheid
van de Bijbel en naar geloof en genade. Een monument in de tijd dus. Volgende
week woensdag is het dankdag. Juist in deze tijd is het goed te danken met en
voor elkaar. Voor grote zaken en voor kleine. Tel uw zegeningen één voor één
is waardevol ook in deze tijd.
Ik las iets dat mij raakte: Een huis bouw je met handen, maar een thuis met je
hart. Dat scheelt maar één letter, maar het is wel een wereld van verschil.
Treffend toch en veelzeggend dat ook. Het is daarvoor niet alleen nodig dat wij
samen bouwen, maar ook oog hebben voor elkaar en naar elkaar kijken met
ons hart. Dat is nog eens samen‐leven!
Belangrijk dat wij anderen zien staan, zodat zij ook kunnen gaan meedoen. In
de Bijbel staat daarover een prachtige gelijkenis1. Een landeigenaar van
wijngaard zoekt mensen voor het binnenhalen van de oogst. Hij betaalt een
eerlijk dagloon. De eersten beginnen ’s morgens vroeg al. Maar er zijn nog
steeds mensen nodig. Ook om twaalf uur en om drie uur zoekt hij mensen.
Zelfs om vijf uur nog eens. Nog stonden er mensen aan de kant. Ook zij
mochten aan de gang. Ieder kreeg een dagloon hoe mooi is dat. Niets
menselijks is ons vreemd, dus ja er werd uiteindelijk gemord door werkers die
al ’s morgens vroeg begonnen waren. Verrassend, hier niet werken voor en met
bonussen, maar met genoeg is genoeg. Een prachtig beeld als je denkt aan
maatwerk in de zorg of een echte inclusieve samenleving. Laten wij iedereen
die nu op een of andere wijze aan de kant staat zo gaan betrekken.

Vz.
Terug naar deze dag.
De gemeente staat als overheid het dichtst bij de burgers. Het bestuur is er
voor de burger. Een beetje integer bestaat daarbij niet! Veel burgers ervaren
een kloof tussen het bestuur en de burger. De gemeente moet eerlijk, oprecht,
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integer, zichtbaar, bekend en benaderbaar te zijn en actief betrokken op de
samenleving. Laten wij samen blijven werken aan een betrouwbare overheid!
Er ligt een structureel sluitende begroting. Belangrijk dat het huishoudboekje
van de gemeente op orde is. Het nieuwe college heeft al wat accenten
aangegeven. Veel is nog niet ingevuld ook financieel niet. In dat opzicht
wachten wij met een positieve grondhouding de concrete voorstellen af. Graag
wil ik inzoomen om de voor ons belangrijke onderwerpen.

Duurzaamheid
De SGP is voor rentmeesterschap. Maar gasloos of all‐electric is echt iets
anders dan duurzaam. Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in
Nederland is in 2017 tenslotte maar 6,6. Niet veel dus. Belangrijk met elkaar de
schouders te zetten onder verduurzaming van onze energievoorziening. Laten
wij ervoor zorgen dat alle huishoudens ‐ ook die met een kleine beurs ‐ de
energierekening in de toekomst kunnen blijven betalen!
Met het oog op de toekomst vragen wij aandacht voor het gebruik van
reststromen en restwarmte. In de omgeving van de RWZI bij de werkhaven zou
biovergisting op zijn plaats zijn om zo duurzame energie in Huizen te
produceren. Kansrijk is ook riothermie. Afvalwater is een belangrijke bron van
hernieuwbare energie. Met een terugverdientijd van ongeveer 5 jaar moeten
wij die bij nieuwbouwprojecten en vervanging van riolering op geschikte
locaties willen benutten. In Goes wordt riothermie gebruikt voor een
nieuwbouw complex met zestig sociale huur‐ en koopappartementen. Geen
woorden, maar daden. De SGP wil in 2019 een raadspodium organiseren over
dit belangrijke onderwerp.
Gebruik van LED verlichting juichen wij toe. Toch is het heel belangrijk dat alle
Huizer sportverenigingen hieraan mee kunnen doen en dat er vooral ook
gekeken wordt naar het laaghangende fruit. Iedere stap naar duurzaamheid is
er een. De SGP kijkt dan ook met belangstelling uit naar de concrete
voorstellen.
Vraag: Kan het college toezeggen dat wanneer er meer financiële middelen
voor sportverenigingen nodig zijn dan de nu toegezegde dat u terugkomt bij de
raad? Ziet u kansen voor biovergisting bij de RWZI en voor riothermie?
Overweegt u ook de inzet van geothermie in Huizen? Welke vorm dan? Houdt
u daarbij rekening met de risico’s voor het grondwater en aardbevingen?
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Energiebesparing blijft noodzakelijk. Enkele suggesties die wij zagen:
afschaffing van koopzondagen en autovrije zondagen. Goed voor mens en
milieu.
Fusie NEE
De SGP heeft geen behoefte aan een van bovenaf dwingend opgelegde fusie of
schaalvergroting als doel en al helemaal niet aan één Gooistad! In die zin
herkennen wij de wens van Blaricum en Laren. De provincie Noord Holland
wilde zelf geen fusie met andere provincies, maar lijkt wel een fusie die geen
draagvlak van onderaf heeft door te willen drukken. Regentesk. Onze regio lijkt
niet in tel in Haarlem.
De SGP hoort graag hoe andere partijen aankijken tegen het verzoek van
Blaricum en Laren? Is Huizen ook niet beter af in Utrecht?

Groen
Specifiek bomenbeleid met aandacht voor bestaande bomen, kapbeleid,
onderhoud en soortkeuze is wenselijk. Beeldbepalende lanen zoals de Nieuwe
Bussummerweg moeten ook in de toekomst groen blijven. De SGP vindt het
noodzakelijk de verspreiding van gevaarlijke ‘woekeraars’ ‐ zoals de Japanse
Duizendknoop en de reuzenbereklauw ‐ tegen te gaan. Laten wij gevaarlijke
situaties en schade voorkomen

Havenstraat
De SGP wil de eenmalige kans benutten om met BNI het terrein ten zuiden van
de Krachtcentrale een levendige, aantrekkelijke, gemengde functie te geven.
Laten wij niet vergeten dat hier ook industriële bedrijven gevestigd zijn die veel
werkgelegenheid bieden. Er moet hiervoor ruimte blijven! Ambacht, start‐ups,
een foodhal, creativiteit, cultuur, kantoren en recreëren kan daar worden
ingepast. De SGP maakt zich ernstige zorgen over de berichten dat de
ontwikkelaar van BNI juridische stappen wil gaan zetten tegen de nieuwbouw
van Lidl. Wat ons betreft ongewenst! Samenwerken zou ook hier moeten.
Vraag: Hoe kijkt het college aan tegen de eventuele juridische stappen van de
ontwikkelaar van BNI tegen de nieuwbouwplannen van Lidl? Ziet u op het BNI
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terrein mogelijkheden voor een foodhal zoals in Hilversum of op het
Hembrugterrein?

Mobiliteit
Veilige en goedonderhouden wegen blijven noodzakelijk. De SGP wil autodelen
van elektrische auto’s in de wijken faciliteren. Iedere deelauto voorkomt
immers al gauw 15 andere auto's op straat. De verkeerscirculatie moet beter
en onveilige verkeerssituaties voorkomen. Een aanpak voor de drukke
Haardstedelaan, de Delta, de onveilige rotonde Gooilandweg en
eenrichtingsverkeer in de fietsstraat ‘Kerkstraat’. Laten wij sluipverkeer in
Huizen voorkomen en de veiligheid en doorstroming vergroten. Wij kijken uit
naar de plannen. Overigens vinden wij de gelijktijdige afsluiting van de
Bestevaer en de Crailoseweg niet ‘handig’. Dit komt de doorstroming en de
verkeersveiligheid niet ten goede. Om over sluipverkeer maar niet te spreken.
Vraag: Wil het college werkzaamheden in de toekomst beter op elkaar
afstemmen en onnodig sluipverkeer voorkomen?

Openbaar vervoer
De aanbesteding van de openbaar vervoer concessie in onze regio werpt zijn
schaduw al weer vooruit. Dat mag geen kaalslag van het huidige fijnmazige
netwerk worden. Als een van de huidige reguliere busverbindingen in de
toekomst komt te vervallen wil de SGP een pilot met een kleinschaliger
vervoersvoorziening. In overleg met de provincies Noord‐Holland, Utrecht en
Flevoland wil de SGP zich actief blijven inzetten voor een lightrail‐verbinding
langs de A27.
Vraag: Kunt u toezeggen dat het college zich zal inzetten voor het behouden
van het fijnmazige busnetwerk in Huizen en zal pleiten voor aanvullend
kleinschalig vervoer?

Participatie
De SGP wil met het oog op de nieuwe Omgevingswet experimenteren met een
wijkgerichte benadering. Geven wij Huizer burgers een ‘uitdagingsrecht’
waarbij zij overheidstaken mogen overnemen of een budget als zij dat beter of
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goedkoper denken te kunnen? Laten wij de verwachtingen managen en eerlijk
zijn over de gemeentelijke ‘speelruimte’.
Vraag: Op welke wijze wil het college buurtgericht werken in wijk 1276
mogelijk gaan maken en welke rol heeft daarbij het buurpanel?

Sociaal domein
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Aandacht voor
schuldhulppreventie, dementie, eenzaamheid en verwarden. Zij die daartoe
niet zelfstandig in staat zijn, verdienen ondersteuning. Laten wij ook mensen
met een arbeidsbeperking blijvend perspectief bieden! Mooi als 200 kwetsbare
jongeren de komende tijd aan het werk komen. Goed om hierbij werkgevers in
Huizen actief te betrekken. Productief Leren in Hilversum zou hierbij een
krachtige partner tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen zijn. Niet voor niets
maken zij zich sterk om kwetsbare jongeren die uitvallen te helpen aan werk en
opleiding.
Vraag: Kunt u toezeggen Productief Leren in Hilversum te betrekken bij uw
aanpak voor kwetsbare jongeren?

Veiligheid
Iedereen moet veilig zijn in eigen huis en op straat. De SGP wil een
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) gericht op personen die veel criminaliteit
plegen. Voldoende blauw op straat: de wijkagent als onmisbare schakel in de
Huizer samenleving. Net als meer en beter uitgeruste boa’s. Laten wij actief
werk blijven maken van veiligheid in Huizen! De SGP kan niet instemmen met
de aanpak van de Politie Midden Nederland. De wijkagent is het aanspreekpunt
van onze inwoners en het meest zichtbaar in de wijk. Wij kijken uit naar de
beantwoording van de Tweede Kamervragen over dit onderwerp.
Vraag: Blijft het college zich inzetten voor meer wijkagenten in Huizen?

Vlaggen
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De SGP is voorstander van het vlaggen bij overheidsgebouwen volgens de
officiële vlaginstructie. Voor specifieke doelgroepen vlaggen wijzen wij af.

Vuurwerkoverlast
De SGP maakt zich ernstig zorgen over knalvuurwerk en levensgevaarlijk illegaal
vuurwerk. Laten wij krachtig optreden tegen vuurwerkoverlast!

Wonen
De SGP is voorstander van een Thuishuis voor alleenstaande ouderen die
dreigen te vereenzamen. Laten wij voor ‘starters’ tiny houses boven
(gemeentelijke) parkeerterreinen realiseren.

Zondag
De SGP blijft de zondag als rustpunt van de week koesteren. In deze jachtige
tijd hebben wij daar meer dan ooit behoefte aan. Laten wij verdere aantasting
van onze collectieve rustdag voorkomen!

Wij roepen Huizen met Tien Gouden Dorpsregels op om actief werk te maken
van vreedzaam samenleven.

Tien Gouden Dorpregels
1.

Wat je stuk maakt, moet je zelf betalen;

2.

Gebruik geen geweld;

3.

Ruim je afval zelf op;

4.

Intimiderend rondhangen is asociaal;

5.

Spreek Nederlands, dan begrijpen wij elkaar;

6.

Respecteer elkaar altijd;
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7.

Hard rijden is ‘bloedlink’, rij dus normaal;

8.

Ouders voeden zelf hun kinderen op;

9.

Pest, plaag en discrimineer niet;

10.

Graag respect, hulpverleners zijn er voor ons allemaal.

Afsluitend. De SGP wenst het college, de raad en de ambtenaren veel wijsheid
en ook Gods zegen toe bij de uitvoering van de plannen.

Dank u Vz.
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