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Voorwoord 
 

 

Inleiding 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma met daarin de ambities van Inwonerspartij Toekomst Houten 

(ITH) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Verkiezingen waar echt iets te kiezen 

valt en waarbij voor u als inwoner veel op het spel staat: de toekomst van Houten. In onze ambities 

stellen wij u als inwoner centraal. Onze inzet is dat u als inwoner eerder bij de besluitvorming dient 

te worden betrokken en tijdig wordt geïnformeerd over plannen, zeker bij u in de wijk. Maar ook ten 

aanzien van inhoudelijke thema’s bent u als inwoner steeds het uitgangspunt. Of het nu gaat om het 

bouwen van extra betaalbare woningen, veiligheid, duurzaamheid, sport of cultuur. Zonder inwoners 

is er immers geen gemeente en zonder uw inspraak is er geen goede besluitvorming. Dit programma 

geldt als leidraad voor de raads- en commissieleden van ITH voor de komende vier jaren. Met hun 

kandidaatstelling committeren zij zich om dit programma overtuigend, weloverwogen en met hart 

voor de inwoner uit te dragen. Elke dag weer!  

 

Belang en noodzaak van een echte inwonerspartij 
Inwonerspartij Toekomst Houten is de enige echte lokale inwonerspartij in Houten die de inwoner 

voortdurend centraal stelt. De afgelopen periode is wederom gebleken dat een grote en betrokken 

inwonerspartij nog steeds hard nodig is in Houten. De plannen rondom de Ruimtelijke Koers zijn 

exemplarisch gebleken voor de wijze waarop veel partijen in Houten de verbinding met de eigen 

inwoner zijn kwijtgeraakt. Ondanks de vele signalen en bezwaren van inwoners bleven CDA, 

GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D’66, PvdA en Houten Anders! inzetten op stedelijke verdichting, 

massale hoogbouw tot 14-hoog en minder groen. Het negeren van signalen van de inwoners heeft 

ertoe geleid dat er enorme vertraging is opgelopen in het aanpakken van de wachtlijsten voor 

woningen en dat er anderhalf miljoen euro is uitgegeven aan een plan dat niet gedragen wordt door 

Houtenaren.  

 

Meer betaalbare woningen met behoud van dorpse karakter, dus geen 

metropoolregio 
De inwonerspartij heeft zich samen met inwoners ingezet voor een meer passende koers voor 

Houten. Wij als inwonerspartij willen Houten niet laten opgaan in de metropoolregio Utrecht. Wij zijn 

voor het behoud van het unieke dorpse karakter van Houten met goede voorzieningen waar jong en 

oud betaalbaar kunnen wonen in een prettige leefomgeving. Diverse politieke partijen hebben in 

Houten in achtereenvolgende colleges de wachtlijsten voor woningen onverantwoord hoog laten 

oplopen. Jongeren moeten soms meer dan tien jaar wachten. Maar ook ouderen wordt onvoldoende 

kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Inwonerspartij Toekomst Houten wil dat 

onze eigen kinderen, maar ook onze ouders, als deze op leeftijd raken, het perspectief wordt 

geboden om in Houten te kunnen blijven wonen.  

 

Plannen van het college om binnen een straal van 300 meter langs de snelweg te bouwen achten wij 

onverantwoord. Volgens de GGD en RIVM leidt dit tot zeer ernstige gezondheidsgevolgen voor 

inwoners. Het college kende dit advies en bekende bewust dit risico voor lief te willen nemen. Als zo 

met inwoners wordt omgegaan, dan blijft een inwonerspartij nodig. Op 18 maart werd met de 

uitslag van het referendum duidelijk dat tweederde van de Houtense bevolking de plannen van CDA, 
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Groen Links, VVD, ChristenUnie, D’66, PvdA en Houten Anders! niet acceptabel vonden. De 

uitkomsten van het referendum hebben laten zien dat de Inwonerspartij goed aanvoelt wat de 

Houtense samenleving nodig heeft.  

 

Inwoners voortaan vooraan! 
De lijfspreuk van het verkiezingsprogramma van ITH is daarom niet zonder reden: " Inwoners 

voortaan vooraan! ". Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen 

dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al 

genomen zijn, maar juist daarvoor. Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch 

gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners 

over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over 

historische, culturele en natuurwaarden in Houten. Door veel vroeger inspraak toe te laten heeft ITH 

het vertrouwen dat er uiteindelijk ook betere plannen zullen worden ontwikkeld en er zeker meer 

draagvlak zal ontstaan bij omwonenden.  

 

ITH is onafhankelijk en durft echt op te komen voor Houten 
ITH is als lokale partij onafhankelijk en hoeft geen rekening te houden met landelijke en provinciale 

politieke partijen en hun dogma's. ITH is kan daardoor oprecht en alleen voor de belangen van de 

gemeente Houten opkomen en hun inwoners. De Inwonerspartij schroomt niet om de belangen van 

inwoners te benoemen en zich daarvoor in te zetten. Inwoners in Houten zijn goed in staat om ook 

vanuit het algemeen belang te denken. Niet voor niets zijn er veel vrijwilligers in Houten en inwoners 

die zich dagelijks inzetten voor de Houtens samenleving in het verenigingsleven, de Kinderboerderij, 

kerken, sportclubs, mantelzorger zijn of in hun dagelijkse werk in het onderwijs, de zorg of veiligheid. 

Een lokale partij moet zich durven uit te spreken en inwoners een stem geven. Ook in deze moeilijke 

Corona tijd, waarin het virus nog steeds hard om zich heen grijpt, is het van belang om voor Houten 

en haar inwoners op te komen. Het is bewonderenswaardig hoe mensen in de vitale beroepen 

ondanks deze gevaren zich inzetten voor de zorg voor anderen. 

 

Alleen luisteren is onvoldoende: daadwerkelijk wat doen met inbreng inwoners 
Alleen luisteren is niet voldoende. De kunst is om met de deskundige inbreng van inwoners 

daadwerkelijk wat te doen. De petities over het Oude Dorp, de opening van het buitenbad, de 

perenboomgaard Schalkwijk en Den Oord als ook het referendumverzoek zijn zomaar voorbeelden 

van initiatieven van burgers waar veel politieke partijen niet enthousiast op hebben gereageerd. De 

Inwonerspartij zal zich blijven inzetten voor onze inwoners, die Houten gemaakt hebben tot wat het 

nu is en daar mogen we trots op zijn!  

  

Ik wens u tot slot veel leesplezier met ons verkiezingsprogramma en voelt u zich van harte 

uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen via de website, social media en de mail. Wij 

hopen op uw stem!  

  

Met vriendelijke groet,  

 

Willem Zandbergen  

Lijsttrekker Inwonerspartij Toekomst Houten   
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ITH staat voor: 
 

1. Betere inspraak en inwoners betrekken voorafgaand aan besluitvorming 

• Inwoners moeten in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken 

• Niet alleen luisteren naar inwoners, maar daadwerkelijk ook iets met de inbreng doen 

• Omwonenden moeten kunnen deelnemen in werkgroep bij bouwplannen in hun buurt 

• Wethouder inwonersparticipatie 

 

2. Meer aandacht voor inwonersinitiatieven en petities 

• Initiatieven vanuit de samenleving dienen te allen tijde serieus worden genomen 

 

3. Bruisend en gezellig Houten 

• Het stadsstrand, de ijsbaan en het dorpsfeest moeten terugkeren in Houten 

• De leegstand bij de winkelcentra in Houten moet verminderd worden 

• Een rijk verenigingsleven, vitale winkels en horeca, gezellige en verbindende evenementen. 

 

4. Aanpak wachtlijsten woningen: snel betaalbare woningen bouwen 

• Eigen inwoners prioriteit bij toewijzen woningen. 

• Tenminste 4.000 extra woningen bouwen 

• Bouwen in Houten-Oost: parkachtige Krommerijnstructuur 

• Geen massale hoogbouw 

• Meer betaalbare woningen met behulp van duokoop, koopgarant en startersleningen 

• Niet bouwen in Noord-West met oog op gezondheidsrisico’s inwoners 

• Knarrenhof en meer-generatiehofjes voor ouderen 

• De bouw van woningen in samenspraak met de buurt en woningen worden zoveel mogelijk 

duurzaam gebouwd 

 

5. Aanpak wachtlijsten woningen: snel betaalbare woningen bouwen 

• Meer duurzame onkruidbestrijding in de wijken 

• Geen stedelijke verdichting, maar behoud van groen in wijken 

 

6. Duurzaam Houten 

• Grootschalige toepassing van zonne-energie 

• Meer energiebesparing 

• Strikte handhaving fijnstof, CO2-uitstoot en geluidsoverlast 

• Stimuleren gebruik elektrische vervoersmiddelen 

• Windturbines niet in de buurt van woonwijken 

 

7. Gezond Houten 

• Huisartsenpost terug in Houten 

• Mantelzorgers moeten maximaal ondersteund worden 

• Test- en vaccinatielocatie in Houten 
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8. Veilig Houten 

• Terugdringen criminaliteit: lik-op-stukbeleid 

• Jongerenoverlast beperken 

• Slachtoffer centrale rol binnen het veiligheidsbeleid geven 

• Strafbaar stellen van softdrugs in de openbare ruimte  

 

9. Sociaal en maatschappelijk Houten 

• Verbeteren maatschappelijke veiligheid en acceptatie LHBTIQ+ 

• Aanpak wachttijden jeugdzorg van gemiddeld 15 weken  

• Meer grip op werk, inkomen en schuldhulpverlening 

• Ondersteunen Krachtfabriek, Wereldwinkel, Bibliotheek en Fladderen 

• Huidige huur Voedselbank opheffen 

• Investeren en stimuleren initiatieven zoals Het Atelier en bij het Houtens Erf 

 

10.  Aantrekkelijke gemeente Houten voor jongeren 

• Creëren en versterken ontwikkelingskansen jeugd en jongeren 

• Vergroten van vertrouwen jongeren in de politiek 

• Mogelijkheden jongerencentrum Enter en jongerenvereniging OKE uitbreiden 

 

11.  Ouderen als grondlegger van Houten 

• Soepele regelingen bij woningaanpassingen 

• Faciliteren van zorg nabij woonomgeving senioren 

 

12.  Sportief Houten 

• Investeren in topsport en breedtesport 

• Stimuleren sport en uitbreiding sportfaciliteiten 

 

13.  Veilig verkeer 

• Aanpak van te hard rijden 

• Goede doorstroming op de Rondweg 

• Gebruik fiets stimuleren 

• Geen betaald parkeren 

• Tegengaan verschraling aanbod openbaar vervoer 

 

14.  Toekomstgericht bedrijfsleven 

• Creëren meer werkgelegenheid in Houten 

• Tegengaan en terugdringen van de té hoge winkelleegstand 

• Bedrijvigheid zoveel mogelijk herplaatsen naar De Doornkade 

 

15.  Inspirerend cultureel Houten 

• Investeren in behoud Kinderboerderij passend bij de buurt 

• Zorgdragen voor een laagdrempelig cultureel aanbod aanvullend op de stad Utrecht 

• Investeren in Houtens Muziek Collectief en Jongerencentrum Enter 
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16.  Trotse kernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal 

• Geen grote evenementen 

• Kleinschalige nieuwbouw 

• Behoud dorpse karakter en de natuur 

 

17.  Dierenwelzijn 

• Respectvol omgaan met dieren  

• Subsidiëren van dierenambulance  

• Afschaffen hondenbelasting 

 

18.  Financieel gezond Houten 

• Een stabiele en financieel gezonde gemeente 

• Uitgangspunt geen verdere lastenverzwaring 

• Besparen op onnodige bureaucratie en externe onderzoeken 
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1. Inspraak inwoners en inwonersparticipatie  
 

 

Inwonersparticipatie en draagvlak 
Inwonerspartij Toekomst Houten stelt als centraal uitgangspunt voor goede besluitvorming dat de 

inwoners van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal in een zo vroeg mogelijk stadium worden 

betrokken. Ook voor de komende vier jaar is dit een belangrijke pijler. Nog steeds stellen we vast dat 

in Houten nieuwe plannen ontwikkeld worden die pas in een zeer laat stadium aan omwonenden 

worden bekend gemaakt of inwoners krijgen andere plannen voorgespiegeld dan uiteindelijk 

worden opgelegd.  

 

Er zijn nog steeds te veel voorbeelden waarin dit voorkomt, zoals de veranderlocatie bij Den Oord en 

de plannen in het kader van de Ruimtelijke Koers waarin inwoners zonder vooraankondiging of 

daarbij ooit betrokken te zijn geweest geconfronteerd werden met mogelijke hoogbouw, letterlijk in 

hun achtertuin. Inwoners in de wijken van de Campen en de Gaarde kregen mogelijk op de wal van 

de Rondweg een appartementencomplex van 5 hoog. Maar ook in de Melkhoeve en bij Koningslinde 

mogelijke hoogbouw van 14 hoog. Bij De Gildes op een klein grasveldje eveneens een toren van 14 

hoog en de grootschalige hoogbouw in de wijk De Molen. Wij willen dit in de toekomst voorkomen 

dat dit ook bij u in de buurt kan gebeuren. Ook de buslijn die Schalkwijk en ’t Goy verbindt met 

Houten is zonder enige inwoner te betrekken rücksichtslos geschrapt. 

 

ITH wil dat al in de planfase met omwonenden gesproken wordt om inwoners zodoende 

daadwerkelijk te betrekken in de procedure en de uiteindelijke keuzes. Meestal is er begrip voor de 

redenen om te bouwen of te herbestemmen, maar is men tegen de vorm die gekozen wordt om dat 

deze minder passend in de buurt. ITH wil dat de deskundigheid van inwoners wordt betrokken bij 

deze keuzes. Uit de begroting 2022 van de gemeente Houten blijkt dat vorig jaar slechts 52% van de 

inwoners vindt dat de gemeente haar voldoende betrekt bij haar plannen en in 2020 was dit zelfs 

40%. Door veel vroeger inspraak toe te laten heeft ITH het vertrouwen dat er uiteindelijk ook betere 

plannen zullen worden ontwikkeld en er zeker meer draagvlak zal ontstaan bij omwonenden. Ook 

worden daarmee juridische procedures voorkomen.  

 

Draagvlak moet daarbij niet geïnterpreteerd worden zoals het uitkomt. Voor de plaatsing van vier 

enorme windmolens (elk twee keer de Domtoren) bij de Goyerbrug waren er uiteindelijk slechts 14 

omwonenden die een contract getekend hadden. Daarmee was volgens VVD en CDA het draagvlak 

voldoende aangetoond. ITH is geen voorstander van dergelijke interpretaties. Uiteindelijk heeft de 

Raad van State voorlopig een streep gezet door de vergunningaanvraag. Creëren van echt draagvlak 

leidt niet alleen tot betere maar ook snellere besluitvorming.  

 

ITH wil verder bij grotere ontwikkelgebieden in het kader van ruimtelijke ordening ‘interactieve 

beleidsvorming’ toepassen, waarbij inwoners direct betrokken worden bij de beleidsontwikkeling. 

ITH wil dat elke wijk de mogelijkheid krijgt voor deelname aan een werkgroep of klankbordgroep die 

betrokken wordt bij de bouwplannen in hun wijk. Ook moeten meerdere mogelijkheden van 

inwonersparticipatie breder worden verkend en toegepast, zoals de toepassing van burgerfora. Uit 

onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een groot deel van de bevolking 

voorstander is van dergelijke fora op lokaal niveau.  
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Inwonersakkoord en wethouder inwonersparticipatie 
ITH wil een wethouder die zich specifiek bezighoudt met inwonersparticipatie, zodat deze erop kan 

toezien dat burgerparticipatie in zichtbaar handelingsperspectief wordt omgezet in houding en 

gedrag van het college, zodat burgerparticipatie in de praktijk ook daadwerkelijk steeds wordt 

toegepast. Indien inwonersparticipatie niet goed verlopen is of omwonenden onvoldoende zijn 

betrokken, dan moet het proces over. Op deze wijze wordt het vroegtijdig en actief betrekken van 

inwoners pas echt geborgd. Na de verkiezingen moeten inwoners actief betrokken worden bij de 

plannen van het nieuwe college van B&W. Samen met de inwoners maken we een inwonersakkoord, 

waarin we de ambities voor de komende vier jaar nader uitwerken. 

 

Gekozen burgemeester 
Tevens is ITH voorstander van een gekozen burgemeester, dus gekozen door de inwoners van 

Houten. Dit kan desnoods via de mogelijkheid van een raadgevend referendum. Maximale 

betrokkenheid van de inwoner bij de keuze van een burgemeester vindt ITH cruciaal 

 

Betere dienstverlening aan inwoners 
Ook de dienstverlening en opstelling van de gemeente richting haar inwoners dient verbeterd te 

worden. De enorme wateroverlast aan de Wickenburgselaan is ondanks herhaalde oproepen vanuit 

inwoners maandenlang niet opgepakt. Een dergelijke opstelling past niet bij een dienstverlenende 

overheid die er voor haar burgers is. ITH wil daarom dat het programma "Prettig contact met de 

overheid" van het ministerie van Binnenlandse Zaken tot in de haarvaten van het gemeentehuis 

doordringt. ITH wil een gemeente die dienstverlenend is in plaats van juridische procedures voert 

met haar inwoners en dit programma voorziet daarin. Dit programma bevordert een goed en 

slagvaardig openbaar bestuur en versterkt het vertrouwen van burgers in de overheid. Dit leidt tot 

kwalitatief betere besluiten, minder procedures, kortere doorlooptijden, lagere kosten, een vergroot 

vertrouwen in de overheid en een hogere tevredenheid van burgers. Klachten moeten een opmaat 

zijn om de dienstverlening te verbeteren. Naast het verbeteren van de digitale dienstverlening vindt 

ITH het belangrijk dat ook aandacht blijft voor persoonlijke dienstverlening. Vooral voor senioren, 

niet-digivaardigen en mensen die laaggeletterd zijn is dat belangrijk.  
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2. Burgerinitiatieven en petities  
 

 

Ideeën inwoners waar mogelijk omzetten in beleid 
ITH is voorstander dat burgerinitiatieven en petities onderdeel van politieke besluitvorming moeten 

zijn. Initiatieven vanuit de samenleving moeten te allen tijde serieus worden genomen. Daarbij zal 

ITH in de basis altijd kijken naar de mogelijkheden of de wensen van inwoners gerealiseerd kunnen 

worden. Dit blijkt hard nodig. De afgelopen periode zijn burgerinitiatieven zoals de petitie om het 

buitenzwembad open te houden, voor het behoud van de Perenboomgaard in Schalkwijk, voor 

concrete bouwplannen van locatie Den Oord, de handtekeningenacties voor Oude Dorp en voor 

behoud van de buslijn Schalkwijk steevast afgewezen, terwijl daar breed draagvlak voor was. Zelfs 

het initiatief van inwoners voor een referendum kon op niet veel enthousiasme rekenen van het 

gros van de politieke partijen in Houten. In het kader van democratische opvatting van ITH dienen 

dergelijke initiatieven waar mogelijk omgezet te worden in beleid dan wel gesteund te worden. 
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3. Bruisend en gezellig Houten 
 

 

Initiatieven van Houtenaren voor Houtenaren ondersteunen 
ITH wil Houten bruisender maken. Vanuit de Houtense samenleving worden veel initiatieven 

genomen die gericht zijn op het vergroten van de sociale cohesie tussen burgers en die bijdragen 

aan een meer bruisend karakter van Houten. ITH is voorstander van het stadsstrand, de ijsbaan, het 

dorpsfeest en het culinaire evenement BonAppetito. Het stadsstrand is uitgegroeid tot een jaarlijks 

evenement van sport, spel en ontspanning voor de inwoners van Houten. Het evenement wordt 

georganiseerd voor Houtenaren en door Houtenaren en geldt als een mooi initiatief vanuit de 

Houtense samenleving dat gericht is op het vergroten van de sociale cohesie tussen burgers en dat 

bijdraagt aan een meer bruisend karakter van Houten. Ook de Houtense Rotary heeft als onderdeel 

van de Houtense samenleving meermalen mooie bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de 

ijsbaan. ITH wil dat de gemeente dergelijke (particuliere) initiatieven veel intensiever stimuleert en 

ondersteunt en dat meer van dergelijke initiatieven worden ontplooid. ITH wil de komende jaren 

inzetten op een mooi dorpsfeest en verdere uitbreiding van gezellige evenementen. ITH is trots op 

de diverse initiatieven van lokale ondernemers om Houten bruisender te maken. De initiatieven 

moeten wel passen bij de omgeving. ITH wil geen grootschalige evenementen in ’t Goy, Schalkwijk 

en Tull en ’t Waal.  

 

Aanpak winkelleegstand 
In 2021 was er volgens het Centraal Bureau van de Statistiek wederom een daling van 4,7 % van het 

aantal winkels in Houten. ITH maakt zich zorgen over de toenemende leegstand bij de winkelcentra 

in Houten. ITH is voorstander van een bruisend Houten en winkelcentra vormen daarbij een 

belangrijke bron voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling voor Houten. ITH is 

voorstander om in overleg met Belangenvereniging Winkelcentrum het Rond om een onderzoek te 

doen naar de huurprijzen, om te bezien of deze wel marktconform zijn. ITH is voorstander van een 

Retailagenda: samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, horecaondernemers en banken komen 

tot compacte en vitale winkelcentra. Het uitgangspunt is dat horeca en winkels primair op 

centrumlocaties thuishoren.  
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Oude Dorp  

Het Oude Dorp is historisch mooi, intiem en een gezellige plek in Houten waar veel inwoners elkaar 

wekelijks ontmoeten. Het Oude Dorp is daarom een ideaal gebied voor horecadoeleinden. Daarom 

moet de horeca hier worden gesteund. Het belang van publiektrekkende winkels en horeca om het 

gebied levendig te houden wordt door ITH onderschreven.  

 

 

Het Rond 

Het Rond moet levendiger, aantrekkelijker en sfeervoller worden. Dit kan door de al eerder 

genoemde evenementen als het stadsstrand en de ijsbaan. De weekmarkt zorgt bijvoorbeeld iedere 

keer voor een gezellig en vol plein. Er moeten meer horecagelegenheden toegelaten worden. De 

horeca moet gesteund worden, bijvoorbeeld in evenementen die zij initiëren.  

Castellum  
Castellum is een mooie centrumlocatie geworden waar veel winkeliers zich gevestigd hebben. De 

vergroening van het plein heeft gezorgd voor minder auto-overlast en meer activiteit. Ook hier wil 

ITH inzetten op levendig maken en houden van deze centrumlocatie.  

 

Ondernemersfonds en winkeliersverenigingen 
ITH is van mening dat winkeliersverenigingen belangrijk zijn voor de drie centrumlocaties. ITH 

stimuleert dan ook een goed contact tussen de gemeente en deze winkeliersverenigingen. ITH staat 

achter een vrijblijvend en vrijwillig ondernemersfonds. ITH denkt dat dit voor een beter 

ondernemersklimaat zorgt. Het bedrijfsleven krijgt een financiële mogelijkheid om activiteiten te 

organiseren die anders niet zouden lukken. Het bevordert ook de onderlinge samenwerking van 

ondernemers. Echter, ondernemers dienen hier niet verplicht aan deel te nemen.  
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4. Volkshuisvesting en woningbouw 
 

 

Aanpak wachtlijsten woningen, snel bouwen 
In Houten moet zo snel mogelijk nieuwe woningen gebouwd worden. Het huidige 

voorzieningenniveau is, gezien het aantal woningen, niet in balans. De wachtlijsten zijn 

onverantwoord lang en moet worden teruggedrongen. Wachttijden van meer dan 10 jaar zijn 

gewoonweg niet acceptabel. Er wordt onvoldoende voorzien in de woningbehoefte van de Houtense 

inwoners. De prijzen van koopwoningen stijgen exorbitant en er zijn in Houten te weinig 

starterswoningen aanwezig. Voor huurwoningen zijn de wachtlijsten onacceptabel lang en in de 

private huursector zijn de prijzen te hoog.  

 

Afgelopen jaren kan dit vraagstuk gekenmerkt worden door verloren jaren. Het huidige college van 

CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie presenteerde vorig jaar haar plannen in de Ruimtelijke Koers. 

Inwoners werden overvallen door de megalomane plannen met enorme hoogbouw, bouwen naast 

de snelweg, stedelijke verdichting en minder groen. Een verzoek van de Inwonerspartij voor een 

second opinion om de keuzes nog eens goed tegen het licht te houden werd nagenoeg raadsbreed 

verworpen. Inwoners dienden veel zienswijzen in waarin veel ontevredenheid doorklonk. In de 

daarop volgende ronde-tafel-gesprekken hebben veel inwoners ingesproken met hun zorgen en 

bezwaren. Desondanks werden de plannen doorgezet. Onder aanvoering van ITH is duidelijk gemaakt 

dat deze plannen niet passend en niet goed zijn voor Houten. Een initiatief van inwoners tot een 

referendum leidde uiteindelijk tot een definitief "nee" van de plannen en kan als een ondersteuning 

worden gezien van de standpunten van ITH. ITH zal zich in de komende jaren blijven verzetten tegen 

de oorspronkelijke plannen van de Ruimtelijke Koers en zet in op een alternatief dat meer passend is 

voor Houten en onze inwoners.  

 

ITH heeft vanaf het begin van de Ruimtelijke Koers hard gestreden voor betaalbare woningen voor 

eigen inwoners, bouwen volgens het Houtens DNA en bouwen naar de woningbehoefte van de 

inwoners van Houten. Daarnaast is ITH altijd groot voorstander geweest voor het bouwen in Houten-

Oost in plaats van in Houten-Noordwest. Ook is ITH van mening dat er minder gebouwd kan worden 

op de Molenzoom door de keuze van Houten-Oost, zoals het Manifest Houtense Koers en 

Binnendorp Molenzoom ook beogen. Verder wil ITH het dorpse karakter in het Oude Dorp behouden 

en zien wij geen mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de supermarkt.  
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Betaalbare woningen voor eigen inwoners 
ITH wil de gemeente stimuleren om maximaal in te zetten op betaalbare woningen. Hierbij moet 

gekeken worden naar verschillende regelingen, zoals duokoop, koopgarant en startersleningen. Dit is 

uiteraard niet limitatief en ook externe partijen moeten aangespoord worden om met vernieuwende 

plannen te komen voor de betaalbaarheid van woningen. Tevens stimuleert ITH een regeling waarbij 

alle koopwoningen onder de €750.000 bewoond dienen te worden door de eigenaar. Dit wordt de 

zogenaamde zelfbewoningsplicht genoemd, hiermee wordt voorkomen dat beleggers 

nieuwbouwwoningen opkopen en ze doorverhuren aan starters voor hoge prijzen. Ook moet ingezet 

worden op meer tiny houses.  

 

ITH staat tevens achter een beleid waarbij voor koop- en huurwoningen eigen inwoners prioriteit 

krijgen. Dit kan dienen als een lokaal vangnet voor starters en senioren en meer zekerheid bieden op 

de mogelijkheid om te kunnen blijven wonen in Houten. Met ontwikkelaars dienen afspraken 

gemaakt te worden over het benaderen van lokale inwoners, door alleen lokaal te adverteren of bij 

toewijzing selectiecriteria te gebruiken. Inwonerpartij Toekomst Houten zet zich ervoor in dat onze 

inwoners en hun kinderen als eerste de kans moeten krijgen om in Houten te kunnen blijven wonen. 

Dit perspectief moeten we onze inwoners simpelweg bieden. 

 

Bouwen volgens het Houtens DNA: Geen hoogbouw en geen verstedelijking 
ITH is tegen hoogbouw en tegen verstedelijking. Inwoners van Houten hebben onze gemeente 

gekozen voor het dorpse karakter. Hoogbouw past hier niet in. Hoogbouw is ook niet per definitie 

betaalbaarder. Bij het bouwen van een hoger gebouw ontstaat een groot aantal extra kosten voor  

bijvoorbeeld voor constructieve- en veiligheidsmaatregelen. In de wijken wil ITH hoogbouw in 

beginsel maximeren tot vier bouwlagen. Verdere hoogbouw is alleen denkbaar is als dit passend is 

binnen de wijk en indien daar draagvlak voor is bij omwonenden. ITH zal niet staan achter 

grootschalige nieuwbouwplannen die verstedelijking beogen. We hebben in Houten altijd het dorpse 

karakter kunnen behouden en ITH zal zich inzetten om dit zo te houden. ITH is voor het bouwen van 

woningen, maar op een manier die bij het Houtense DNA past. 

 

Bouwen naar de woningbehoefte van de inwoners van Houten 
Nieuwbouw moet zoveel mogelijk doorstroming op gang brengen. Wanneer er een ruimer aanbod 

van passende woningen is, kunnen ouderen doorstromen uit hun gezinswoningen. Dit biedt weer 

perspectief voor starters. Inwonersparticipatie is belangrijk bij het ontwerpen van 

nieuwbouwplannen. Op locaties van nieuwbouw moet vooral ook de buurt nauw betrokken worden 

bij de invulling van de plannen. ITH zet zich in voor werkgroepen en klankbordgroepen voor wijken, 

zodat omwonenden kunnen meedenken en meebouwen aan plannen in hun buurt.  

 

De woningbehoefte van Houten zou gericht moeten zijn op de EERSTE keuze van inwoners. Het 

onderzoek van Companen, waar onder andere de Ruimtelijke Koers op gebaseerd is, gaat uit van een 

woningbehoefte waarbij inwoners toch kiezen voor een appartement terwijl hun eerste keuze een 

grondgebonden woning is. Dit fenomeen wordt ook wel substitutie genoemd. ITH wil dit beperken 

door zo veel mogelijk woningen te bouwen die voldoen aan de eerste behoefte, waardoor substitutie 

zo min mogelijk plaatsvind. ITH stelt zich tevens op het standpunt dat er een aanvullend 

behoefteonderzoek gedaan dient te worden, waarbij er specifiek naar de Houtense inwoner en haar 

wensen gekeken wordt. 
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Jongeren  

Voor jongeren (en studenten) moet de gemeente actief aan de slag gaan met een flexibele 

woonvoorraad. Dit kan bijvoorbeeld door het splitsen van woningen in een boven- en 

benedenwoning, kamerverhuur of vriendencontracten (waarbij meerdere alleenstaande huurders 

een woning kunnen delen). Betaalbare woningen zijn hard nodig voor deze leeftijdsgroep en hier 

moet de gemeente kunnen voorzien in voldoende woningen, zodat er zo min mogelijk substitutie 

plaatsvind. Jongeren moeten de kans krijgen om mee te denken over initiatieven die zorgen voor een 

invulling van hun eigen behoefte. Dit kan bijvoorbeeld door via sociale media jongeren uit te nodigen 

actief mee te denken. Ook de sociale cohesie wordt verbeterd wanneer jongeren kunnen wonen in 

bijvoorbeeld kantoorgebouwen. 

 

Ouderen 

Voor ouderen is er behoefte aan meerdere woonvormen waarin veel zorg geleverd kan worden, 

maar er is ook behoefte aan kleinschalige geclusterde woonvormen voor ouderen die minder zorg 

nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan hofjes of appartementencomplexen met een 

buurtfunctie.  

Voor ouderen wil ITH zich stevig inzetten op mogelijkheden als bijvoorbeeld een Knarrenhof. Een 

Knarrenhof is een concept, waarin jonge ouderen en oudere jongeren samenwonen  in een cluster (hofje), 

elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Er wordt veel ruimte geboden om 

dingen samen te doen. Bij de bouw van een Knarrenhof kan iedere bewoner zelf aangeven wat zijn of 

haar wensen zijn omdat bewoners in de planfase al betrokken worden.  Meergeneratiehofjes kunnen 

een oplossing zijn voor ouderen die meer ondersteuning nodig hebben. Betrokken andere generaties 

kunnen ervoor zorgen dat een oudere toch lang zelfstandig kan wonen. 

 

Niet bouwen in Houten-West, maar in Houten-Oost 
ITH heeft van meet af aan gekozen voor bouwen in Oost en kiest ook voor de komende periode voor 

het bouwen in Houten-Oost. De eerste belangrijke reden is dat bouwen in Houten-Oost een 

financieel een veel beter perspectief heeft. In Houten-Oost heeft de gemeente een groot stuk eigen 

grond en de opbrengsten daarvan kunnen een groot deel van de investeringen dekken. Voor ITH 

staat betaalbaarheid hoog in het vaandel, daar kan voor een groot deel naar gestreefd worden in 

Houten-Oost.  

 

In Houten-Oost kan een gemêleerde woonwijk gebouwd worden. Er is voldoende ruimte voor 

verschillende woonvormen. In deze wijk kunnen huur- en koopwoningen, appartementen en 

eengezinswoningen en klein en groot gecombineerd worden. Ook in het geval van Houten-Oost is 

ITH een voorstander van laagbouw. Hoogbouw is een onderdeel van verstedelijking en ITH zal zich 

blijven inzetten om, ook bij nieuwbouw, het dorpse karakter van Houten te behouden. De mooie 

groene structuur van Houten kan behouden blijven in Houten Oost. Recreatief groen ligt voor nieuwe 

bewoners dichtbij. Houten-Oost ligt, in tegenstelling tot Houten Noordwest ver genoeg van de 

snelweg af en dat creëert een gezonde leefomgeving. Met bouwen in Houten-West wordt Houten 

onderdeel van de metropoolregio Utrecht met als bijkomend risico een toekomstige annexatie. ITH 

wil geen voorstad van Utrecht worden of een tweede Nieuwegein. 

 

Manifest Houtense Koers 

Voor de invulling van de bouw in Houten-Oost omarmt ITH het zorgvuldig opgestelde plan van de 

initiatiefnemers van het Manifest Houtense Koers. In het Manifest wordt een gemengd en groen 
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woonmilieu beoogd door de opstellers. Er kan hier ingezet worden op de invulling van zowel de grote 

vraag vanuit starters, alsmede de doorstromersvraag waaronder de ouderen en senioren. Hoogbouw 

is niet nodig, er kan dus laag en gemêleerd gebouwd worden. Houten Oost kan een volwaardige 

woonwijk worden met zijn eigen voorzieningen, goed aangesloten op het huidige Houten door 

middel van fiets, auto en voetgangersverbindingen.  

 

Centrum, Molenzoom en Koppeling  
Het centrum, de Molenzoom en de koppeling (hierna: CMK) zijn belangrijke locaties voor 

woningbouw. Omdat ITH de keuze maakt om in Houten Oost te bouwen is er minder druk op CMK. In 

Houten Oost kunnen meer woningen gebouwd worden, waardoor het aantal woningen dat in CMK 

nodig is een stuk lager is. Dit geeft de ruimte om een passende, niet-stedelijke, invulling te geven aan 

CMK. ITH wil onder alle omstandigheden een waterbed-effect voorkomen, waarbij CMK het kind van 

de rekening wordt.  

 

ITH pleit ervoor dat voor deze locaties een samenhangende visie ontwikkeld wordt. Op deze manier 

kan de nieuwe woningbouw goed aangesloten worden op de bestaande bouw. De gemeente moet 

vooral op deze locatie, waar de gemeente weinig eigen grond heeft, een strakke regie behouden. Op 

CMK is geen sprake van een stedelijk karakter en dit moet zo blijven. ITH wil geen hoogbouw. Ook 

schouder aan schouder bouw moet vermeden worden zodat het ruimtelijk opgezet blijft. CMK moet 

een sterk groen aanzicht krijgen. Juist op deze locaties, waar al bestaande bouw is, is het essentieel 

dat de inwoners betrokken worden bij zowel het ontwerp als de daadwerkelijke bouw. Particuliere 

(inwoners-) initiatieven moeten bevorderd worden en kunnen hier een plek krijgen. CMK liggen 

dicht bij de voorzieningen en zijn daarom uitstekende gebieden voor woningbouw voor jong en oud. 

Voor jongeren kunnen de vele leegstaande kantoorpanden omgebouwd worden tot woningen met 

een aantrekkelijke huur- of koopprijs. Voor ouderen ligt de woningbouw dichtbij de voorzieningen. 

 

Inwonersinitiatieven 

ITH is er trots op dat Houten zoveel betrokken inwoners heeft, die actief willen meedenken over 

woningbouw in hun omgeving. De bewonersgroep aan de Molenzoom heeft aan de gemeenteraad 

het plan Binnendorp Molenzoom voorgelegd. Hierin pleiten zij voor een samenhangende visie van 

gebiedsontwikkeling op de Molenzoom. Tevens vragen zij om strakke regie vanuit de gemeente en 

het structureel betrekken van belanghebbenden. ITH omarmt dit plan en had graag gezien dat dit 

formeel ook onderdeel zou zijn van de stukken die bij de afwegingen rondom ruimtelijke keuzes. In 

het Manifest Houtense Koers staat voor CMK ook centraal dat er sprake is van gebiedsontwikkeling, 

geen gebouwontwikkeling. Er moet ruimtelijk gebouwd worden en niet schouder aan schouder. 

Bouwvormen moeten divers zijn maar de woningen zelf ook. Er kan dus gebouwd worden voor 

diverse leeftijdsgroepen, prijsklassen en doelgroepen. De parkeernorm dient realistisch te zijn en 

geen extra last op de huidige bewoning te leggen. 

 

Het Oude Dorp 
Het Oude Dorp is een origineel stukje Houten, de oorsprong. Het is een stukje van ons dorp met een 

sterke sociale cohesie. De huidige visie van het college is kleurloos ten opzichte van het kleurrijke. Er 

is te weinig gedaan met de inbreng van inwoners. De onduidelijkheid van de visie heeft geleid tot een 

handtekeningenactie van 391 inwoners. Er heerst veel onrust bij de omwonenden van het Oude 

Dorp. Het unieke dorpse karakter van het Oude Dorp dient behouden te worden. Alleen binnen de 

huidige leefomgeving kunnen kleine aanpassingen gemaakt worden, maar de historische uitstraling 



 Verkiezingsprogramma ITH 2022-2026  
 

17 
 

dient hierbij niet verloren te gaan. Op het Oude Dorp is geen ruimte voor grootschalige bedrijvigheid. 

ITH is dan ook geen voorstander van verdere uitbreiding van de supermarkt. Dit is een aantasting van 

de identiteit van het Oude Dorp en het woongenot van de bewoners. Plannen om het Oude Dorp 

volledig autovrij te maken steunt ITH niet. Hier is blijkens onderzoek geen draagvlak voor. Het Oude 

Dorp is een goede plek voor een woonvorm voor senioren, bijvoorbeeld een Knarrenhof. Op die 

manier kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen en zitten ze toch dichtbij de voorzieningen en een 

mooi park. 

 

 

Veranderlocatie Den Oord / De Wegwijzer 
ITH is trots op de inwoners rondom Den Oord die zich in gezamenlijkheid hebben ingespannen om te 

komen tot een mooie invulling van de veranderlocatie waar eerder de sporthal en de Wegwijzer 

stonden. In het voortraject is het echter door de gemeente niet goed opgepakt, waardoor de 

omwonenden in de uitwerking tegen de krappe ruimte aanlopen voor 45 woningen. De 

Inwonerspartij is altijd voorstander geweest van een passend aantal woningen in deze mooie wijk. 

Het aantal woningen zal naar beneden moeten worden bijgesteld, indien blijkt dat dit aantal 

woningen stedenbouwkundig niet uit kan dan wel leidt tot een dermate aanpassing van het 

bouwplan dat dit niet meer op draagvlak van omwonenden kan rekenen. 
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5. Groen Houten  
 

 

Beter onderhoud en meer onkruidbestrijding 
Onderhoudsniveau van de openbare ruimte schiet tekort. Het onderhoud van de openbare ruimte is 

een kerntaak van de gemeente. In 2021 heeft de gemeenteraad, tot teleurstelling van ITH, besloten 

om het onderhoudsniveau nog verder naar beneden te brengen. Grote delen van Houten 

ondervinden hier de nadelen van. Uit inspectieonderzoek blijkt dat inwoners regelmatig klachten 

hebben over het groenonderhoud en zijn er voorbeelden van ongevallen. ITH wil de bezuiniging op 

het onderhoud van de openbare ruimte zo snel mogelijk weer terugdraaien en dat er meer 

geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van Houten. ITH wil dat het bomenbeleid verder uitgebreid 

wordt. Bomen zijn erg belangrijk voor het groen in Houten. Ze zijn van levensbelang voor dieren en 

maken de leefomgeving en de openbare ruimte aantrekkelijk. Overlast in de leefomgeving van 

omwonenden bij recreatiegebieden moet daarnaast beperkt worden. ITH waardeert de inzet van 

bewoners voor het behoud van de eigen woonomgeving. 
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6. Klimaat & Duurzaam Houten 
 

 

Duurzaam Houten voor nu en voor toekomstige generaties 
ITH wil de komende periode stevig inzetten op duurzaamheid en wij streven er naar om de 

klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Er moet prioriteit worden gegeven aan duurzame 

energieopwekking en energiebesparing, maar ook duurzaam mobiliteitsbeleid en meer biologisch 

geproduceerd voedsel. Bij de uitwerking van deze plannen dient Milieu Werkgroep Houten intensief 

te worden betrokken. Houten moet ook formeel worden toegevoegd aan de schaliegasvrije 

gemeenten die Nederland kent. Daarnaast is het ook belangrijk dat we innovatieve manieren van 

energieopwekking en energiebesparing nauwlettend in de gaten houden. ITH is van mening dat 

innovatie een grote bijdrage kan leveren om de klimaatdoelstellingen te behalen.  

 

Duurzame energie 

Er dient een goede verhouding te zijn tussen wat belangrijk is voor het milieu en wat acceptabel is 

voor de inwoner, de leefomgeving en het landschap. Waar mogelijk dient duurzame energie zoveel 

mogelijk gestimuleerd en toegepast te worden. Daarom wil ITH de komende periode inzetten op 

grootschalige toepassing van zonne-energie. Daarbij moet de gemeente volgens ITH intensief 

samenwerken met Vereniging Opgewekt Houten, die als voornaamste doel heeft om het gebruik van 

duurzame energie maximaal te stimuleren. Zij werkt aan dit doel, zodat onze leefomgeving schoner 

wordt en de aarde minder opwarmt. Deze samenwerking vergroot de kans aanzienlijk op het 

realiseren voor grootschalige toepassing van zonnepanelen, waarbij gestreefd wordt naar 100% 

lokaal eigenaarschap. Gemeente Houten moet onder meer volgens ITH zelf duurzame energie 

opwekken (bijvoorbeeld zonnepanelen op het gemeentehuis en andere gebouwen van de 

gemeenten) en dient bij bedrijven en particulieren plaatsing van zonnepanelen actief te stimuleren. 

 

De plaatsing van de drie windturbines langs het Amsterdam Rijnkanaal, op de locatie De Meerpaal 

heeft ITH altijd een verkeerde keuze gevonden. Dit is later ook bevestigd door de uitkomsten van het 

onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daaruit blijkt dat de locatie en de hoogte niet 

goed zijn gekozen en dat burgers niet de bescherming hebben gekregen waar ze recht op hebben. 

Bovendien blijkt dat windturbines van dit formaat op minimaal 2 kilometer afstand geplaatst moeten 

worden van woonwijken en kernen, om aantasting van het woon- en leefmilieu te voorkomen. Het 

heeft daarom de voorkeur van ITH om geen nieuwe windturbines in Houten te plaatsen. De komende 

jaren blijft ITH kritisch en zal zich inzetten om de overlast van de windturbines tot een minimum te 



 Verkiezingsprogramma ITH 2022-2026  
 

20 
 

beperken. Windturbines moeten niet geplaatst worden in dichtbevolkt gebied en ook niet op locaties 

waar naar verhouding minder wind is. Een windturbine op 2 kilometer afstand of minimaal 10x de 

tiphoogte is voor ITH wel bespreekbaar, zoals mogelijk bij de A27. Inkopen van groene energie 

opgewekt door windturbines die elders geplaatst zijn, is voor ITH ook een optie.  

 

Ook de besluitvorming rondom de plaatsing van windturbines bij de Goyerbrug ter hoogte van twee 

keer de Domtoren betreurt ITH. Er is geen draagvlak vastgesteld, inwonersparticipaties is niet goed 

verlopen en door het besluit om hier dermate hoge windturbines te kunnen plaatsen verhoudt zich 

niet tot de huidige normen. Nu de vergunning van windpark ‘t Goy is vernietigd en er nieuwe 

milieunormen vanuit het Rijk moeten komen, valt het nog maar te bezien of er nog een nieuwe 

vergunning gaat komen. ITH is voorstander om duurzaamheid te laten integreren met goede 

inwonersparticipatie en draagvlak. In dat geval kunnen sneller resultaten worden gerealiseerd. Ook 

ziet ITH meer kansen in het initiatief van Mooi ’t Goy voor het plaatsen van kleine windturbines. 

 

Energiebesparing 
Woningen in Houten hadden op een meer duurzame manier gebouwd kunnen worden door ze te 

voorzien van moderne energiebesparende voorzieningen. Daar waar mogelijk wil ITH alsnog de 

voorwaarde creëren dat inwoners hun directe woonomgeving kunnen verduurzamen. Door actief te 

onderhandelen met leveranciers moeten gemeentelijke instellingen worden voorzien van 

zonnepanelen en andere moderne vormen van duurzame energiewinning (voorbeeldfunctie). ITH wil 

daarnaast een masterplan voor betere isolatie van huizen. Een van de belangrijkste uitgangspunten is 

voor ITH de betaalbaarheid van de plannen. Energiebesparing is heel belangrijk voor het klimaat, 

maar dit moet wel betaalbaar blijven voor de inwoners van Houten.  

 

Betaalbaarheid 
Het opwekken van energie en het besparen van energie is heel belangrijk voor het behalen van de 

klimaatdoestellingen. ITH heeft daar echter wel een kanttekening bij, namelijk dat het betaalbaar is. 

ITH wil voorkomen dat de inwoners van Houten de rekening krijgen voor deze grote transitie. ITH is 

van mening dat er naast energieopwekking en energiebesparing er ook altijd naar de betaalbaarheid 

gekeken moet worden. Betaalbaarheid is essentieel voor het draagvlak en ook voor de 

uitvoerbaarheid.  

 

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
Er moet strikte handhaving zijn van de wettelijk vastgestelde normen bij toekomstige bouwprojecten 

in woonkernen en de daardoor te verwachten verkeerstoename, als het gaat om onder meer fijnstof 

en de uitstoot van CO2. Geluidsnormoverschrijding mag niet worden afgedaan met (tijdelijke) 

verruiming van de regels of normen. Bovendien dient de beleving van de inwoners centraal te staan 

omdat het gaat om hun woongenot. Waar nodig pleit ITH voor normering die verder gaat dan de 

wettelijk vastgestelde normen. Het is een landelijke trend dat steeds meer auto’s, brommers en 

motoren te veel geluid produceren door ontoelaatbare aanpassingen van onder meer 

uitlaatsystemen. Binnen de gemeente Houten dient hier meer gericht op gecontroleerd te worden, 

omdat inwoners grote hinder ondervinden van te luidruchtige voertuigen. Het gebruik van 

elektrische vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen en scooters neemt in snel tempo toe. Het is dan 

ook noodzakelijk het aantal oplaadpunten uit te breiden. Ter voorkoming van geluidshinder en het 

terugdringen van Co2-uitstoot vindt ITH het noodzakelijk dat nog meer wordt gestimuleerd dat 

maaltijdbezorgers gebruik maken van elektrische scooters.  
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7. Gezond Houten  
 

 

Huisartsenpost moet weer in Houten beschikbaar zijn 
De huisartsenpost Houten is per 1 juli2019  gesloten. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft zich 

daartegen verzet en wil dat de medische zorg voor inwoners ook ’s-avonds en in het weekend 

geborgd is. Het is onbestaanbaar dat inwoners ’s-avonds en in het weekend in Houten niet meer 

terecht kunnen bij de huisarts. De gemeente moet niet lijdzaam toezien, maar actief optreden of 

faciliteren. Inwoners die niet de beschikking hebben over een auto kunnen wij in hun zieke toestand 

niet vragen om via het openbaar vervoer naar de huisartsenpost in Nieuwegein te gaan. Voor een 

gemeente met meer dan 50.000 inwoners is dat onbestaanbaar. ITH streeft ernaar de voorziening 

van een huisartsenpost weer terug te krijgen in Houten. Daarnaast pleit ITH voor test- en 

vaccinatielocaties in Houten, zodat onze minder mobiele inwoners in Houten getest en gevaccineerd 

kunnen worden.  

 

Volksgezondheid  
Een goede invulling van de sociaal / maatschappelijke ontwikkelingen is primair van groot belang 

voor een goed welzijn van de inwoners. Dit komt namelijk de gezondheid ten goede. Daarnaast is het 

creëren van randvoorwaarden voor een goede gezondheid voor de inwoners van essentieel belang. 

Onderdeel hiervan is dat de gezondheid van de Houtense inwoners zoveel mogelijk beschermd moet 

worden tegen mogelijke negatieve invloeden vanuit de leefomgeving. De inwoners van Houten 

moeten zoveel mogelijk beschermd worden tegen onnodige risico’s voor de gezondheid, de 

veiligheid en de leefbaarheid als gevolg van crises en rampen. ITH wil risico’s zoveel mogelijk 

voorkomen en beperken door bedrijven die werken met (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen 

alsmede de opslagplaatsen voor dergelijke stoffen altijd ver buiten woonwijken te plaatsen. Ook 

(LPG)benzinestations dienen geen vergunning (meer) te krijgen indien zij zich in de buurt van 

woonwijken bevinden. Dit sluit aan bij verantwoord risico- en milieubeheer. 
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Thuiszorg 

De samenwerking tussen zorgverleners, gemeente en mantelzorgers gaat redelijk goed. De 

netwerkzorg sluit aan bij de behoefte van de ouderen. De ouderen hebben zelf zo veel mogelijk de 

regie over de zorg thuis. Er zijn echter wel verbeteringen mogelijk. Zo voelen de mantelzorgers zich 

zwaar belast. De zorg coördinatie en afstemming vindt onvoldoende plaats. De zorgverlener weet 

vaak niet wat de gemeente kan betekenen en welke voorzieningen daaruit verleend kunnen worden. 

 

Aangezien ouderen steeds langer thuis wonen, moet de zorg op orde zijn. ITH wil dat er duidelijke 

afspraken gemaakt worden over de coördinatie en informatie uitwisseling in het thuiszorgnetwerk. 

We willen investeren in versterking van de samenhang tussen zorg en ondersteuning, de 

wijkverpleging en in verlichting van de te zware belasting van mantelzorgers. Mantelzorgers 

verdienen het in de ogen van ITH om een jaarlijkse vergoeding te krijgen als blijk van waardering van 

een onmisbare inzet. De vergrijzing vraagt om meer aandacht voor ouderenzorg. ITH streeft naar een 

dementievriendelijke gemeente. 

 

Hospice 
Voor mensen in de laatste fase in hun leven, wordt thuis wonen vaak onmogelijk, De zorg die zij 

nodig hebben van hun mantelzorger wordt onmenselijk zwaar. Het Hospice Kromme Rijnstreek 

vervult hier een belangrijke functie. ITH heeft diepe waardering voor de vrijwilligers van het hospice 

en wil dat de gemeente het hospice ondersteunt. 
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8. Veiligheid en openbare orde in Houten 
 

Vergroten veiligheid 
Het vergroten van de veiligheid de komende jaren is van groot belang voor de inwoners van Houten. 

Door de coronamaatregelen is er een vertekend beeld ontstaan van de criminaliteit in Houten. 

Wanneer de coronamaatregelen zijn versoepeld neemt ook het aantal autokraken en 

woninginbraken toe. Deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op slachtoffers en op de 

inwoners van Houten. De inwoners van Houten dienen veel beter beschermd te worden tegen deze 

vormen van criminaliteit. Meer inzet van politie en surveillance is een absolute randvoorwaarde voor 

het dalen van deze criminaliteitscijfers. De gemeente Houten moet zorgdragen voor meer zichtbare 

politiecapaciteit voor Houten, zodat adequaat en snel kan worden opgetreden bij strafbaar gedrag en 

slachtoffers zoveel mogelijk worden voorkomen.  

 

Lik-op-stukbeleid en bestrijding drugsoverlast 
ITH staat voor lik-op-stukbeleid. Criminaliteit mag nooit worden getolereerd en er dient streng 

gehandhaafd te worden. De gemeente Houten zal hiervoor veel steviger financiële middelen moeten 

claimen van de investeringsgelden die vanuit het Rijk structureel extra beschikbaar worden gesteld 

voor de Nationale Politie. ITH acht een permanent bezette politiepost in Houten wenselijk. In de raad 

van 13 februari 2018 heeft ITH een amendement ingediend bij het raadsvoorstel van de actualisering 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met het amendement wilde ITH dat er in de APV 

werd opgenomen dat openlijk drugsgebruik verboden werd. Openlijk drugsgebruik in de publieke 

ruimte wordt door inwoners van Houten ervaren als hinder, overlast en roepen gevoelens van 

onveiligheid op. Het gebruik van soft- en harddrugs hoort niet thuis in het straatbeeld in Houten. 

Bovendien werkt het voorstel van ITH preventief, zorgt het voor betere handhaving en zorgt het voor 

snellere inzet van (jeugd) hulpverlening.  

 

Tot slot moet het ‘wijkgericht werken’ verder gestimuleerd worden. Er wordt gestreefd en 

gestimuleerd naar meer participatie van bewoners, vooral in buurten waar dat nodig is om de sociale 

samenhang te vergroten. Buurtpreventieprojecten dienen gestimuleerd te worden. ITH is 

voorstander van initiatieven zoals burgernet en wil dit breder stimuleren. 

 

Jongerenoverlast 
Uit de monitor Sociale Kracht 2021 blijkt dat 7% van de inwoners van Houten veel overlast ervaren. 

15% ervaart niet veel, maar ook niet weinig overlast van jongeren. Zowel de jongerenoverlast in de 

centrumgebieden moet aangepakt worden, maar ook de jongerenoverlast in het buitengebied. ITH is 

van mening dat dit percentage zo laag mogelijk moet liggen. Door meer faciliteiten voor jongeren te 

ontwikkelen op een locatie, waar zij bij elkaar kunnen komen zonder dat dit overlast veroorzaakt 

voor de omgeving, kan een win-win gecreëerd worden. Daarnaast is het belangrijk te investeren in 

preventie. De handhaving van jongerenoverlast ligt bij de politie.   
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Cameratoezicht 
Verder dienen mogelijkheden om preventief te bewaken via cameratoezicht concreet te worden 

onderzocht. ITH is zowel voorstander van het inzetten van mobiele cameratoezicht op hotspots en 

vaste cameratoezicht, zoals in de verschillende centra. Dit om de veiligheid van de inwoners van 

Houten te vergroten. Bij schade door vandalisme wordt ingezet op het verhalen van schade op de 

veroorzakers.  

 

Begeleiding en nazorg van slachtoffers  
Slachtoffers van criminaliteit mogen er niet alleen voor staan. Na de ervaring van een misdrijf 

verdienen slachtoffers begeleiding en nazorg. De gevolgen van slachtofferschap zijn erg ingrijpend en 

kunnen langdurige en ernstige impact hebben, zowel psychisch, lichamelijk, sociaal als financieel. ITH 

wil dat het slachtoffer een centrale rol krijgt binnen het veiligheidsbeleid. Slachtoffers verdienen 

deze steun van de gemeente Houten. Dit standpunt lijkt vanzelfsprekend, maar in de gemeente 

Houten heeft het slachtoffer geen positie gekregen in het integraal veiligheidsplan. Dit acht ITH 

uiterst onwenselijk en onrechtvaardig.  

 

Brandweer 
De vrijwillige brandweer moet volledig gefaciliteerd worden door de gemeente, zodat zij op tijd 

kunnen komen bij branden met levensbedreigende risico’s. Iedere seconde telt bij meldingen. Een 

goed georganiseerde en gefaciliteerde brandweer is dan ook van levensbelang. Zij zetten zich in met 

gevaar voor eigen leven voor de veiligheid van anderen. Zij verdienen alle ondersteuning om tijdig ter 

plaatse te kunnen zijn. ITH wil maximale ondersteuning voor de brandweer, zodat de veiligheid van 

de inwoners zo goed mogelijk is geborgd alsmede die van de brandweer zelf. 
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9. Sociaal en maatschappelijk Houten 
 

 

Inclusief Houten  
Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn fundamentele verworvenheden, maar zijn nog steeds niet een 

vanzelfsprekendheid. Dit geldt zeker ten aanzien van genderdiversiteit en diversiteit in geaardheid. 

Er zijn helaas situaties waarin mensen voorwerp zijn van agressie en intimidatie. Het verbeteren van 

de veiligheid en de maatschappelijke acceptatie van LHBTIQ+ dient hoog op de agenda te staan. ITH 

spreekt zich volmondig uit voor een inclusieve samenleving. Dit vraagt meer dan alleen een 

vrijblijvende inzet. We moeten in staat zijn om elkaar aan te spreken op achterblijvende opvattingen 

en op te komen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ieder mens moet ten volle mens kunnen zijn, 

volledig en volwaardig met alle wezenskenmerken die ons tot een mens maken. ITH onderstreept dit 

niet alleen vanuit overtuiging, maar ook vanuit het hart.  

 

 

ITH omarmt initiatieven als Het Atelier en bij het Houtens Erf, waar jongeren met een cognitieve 

uitdaging een volwaardige welkplek krijgen aangeboden in de Houtense samenleving. ITH wil 

subsidies voor Stichting Gehandicaptenbelangen Houten continueren, omdat ITH het van groot 

belang acht dat de belangen van minder valide mensen en mensen alsook kinderen met een 

beperking goed vertegenwoordigd blijven en benaderd blijven worden vanuit kansen.  

 

Streven naar Houten als meest toegankelijke gemeente 
Overheden en dus ook gemeentelijke overheden zijn volgens een VN-verdrag verplicht zich in te 

zetten voor mensen met een beperking of chronische ziekte waardoor deze gelijkwaardig kunnen 

meedoen. ITH wil ernaar streven om de meest toegankelijke gemeente in Nederland te worden voor 

mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere 

cognitieve uitdaging hebben.  
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Aanpak wachttijden jeugdzorg 
In Houten zijn de wachttijden voor jeugdzorg gemiddeld opgelopen naar 15 tot 18 weken. Dit terwijl 

de wettelijke termijn zes weken bedraagt. Jongeren moeten soms onnodig lang wachten op de zorg 

die zij nodig hebben en waar ze recht op hebben. ITH vind dit onverantwoord, omdat dit om 

kwetsbare jongeren gaat. Deze problematiek is geen keuze en kan iedereen overkomen. De lange 

wachttijden zorgen ervoor dat problematiek mogelijk verergert. De komende periode zal de 

werkdruk bij het Sociaal Team onverminderd hoog blijven en dit vraagt om een gerichte aanpak voor 

onze Houtense jongeren die zorg nodig hebben. We mogen onze jongere inwoners en hun ouders 

niet in de kou laten staan. 

 

De gemeenten blijven nog verantwoordelijk voor de transities rond jeugdzorg, begeleiding, 

(arbeids)participatie en zelfredzaamheid voor vrijwel de volledige ondersteuning aan 

kwetsbare inwoners, jong en oud. De uitdaging voor de gemeenten is, om een lokaal systeem van 

maatschappelijke zorg en ondersteuning te bouwen, waarmee kwetsbare burgers goed worden 

geholpen tegen lagere kosten. Dit geldt ook voor de regionale gemeentelijke samenwerking. ITH zal 

zich inzetten om ervoor te zorgen dat kwetsbare burgers niet in de kou komen te staan.  

 

Arbeidsparticipatie 
ITH is een echte inwonerspartij, die de belangen van alle Houtenaren voorop stelt. Onder alle 

Houtenaren vallen dus ook de inwoners die om welke reden dan ook (nog) niet kunnen deelnemen 

aan het reguliere arbeidsproces. Arbeidsparticipatie is echter één van de belangrijkste pijlers in het 

zin geven aan het menselijk bestaan. Iedereen ontleent daar (een deel van) zijn eigenwaarde aan. 

Daarnaast zijn ook de maatschappelijke kosten van inactiviteit onwenselijk. Er is dus alle reden om 

juist aan deze doelgroep veel aandacht te besteden. De inwoners van Houten moet een perspectief 

worden geboden door meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Bij deze doelstelling moet er 

zoveel mogelijk van worden uitgegaan dat iedereen werkt naar vermogen en bij voorkeur in een 

reguliere baan. Er is vanuit het huidige college onvoldoende grip op resultaten en ambities van de 

WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). We willen de lokale organisaties die zich de afgelopen jaren 

bewezen hebben ingezet voor onze werkzoekende bewoners beter ondersteunen, daarbij denken we 

ook aan dagbesteding en taalonderwijs via de Krachtfabriek en de Bibliotheek. 

 

Minimabeleid 
Financiële zelfredzaamheid van inwoners van Houten is een groot goed en aan degenen die niet 

zelfredzaam zijn moet passende hulp worden geboden. Het aantal mensen in bewind en daarmee 

samenhangend het beroep op bijzondere bijstand is gestegen. Voorkomen moet worden dat 

inwoners vanwege hun slechte financiële positie in een sociaal isolement terecht komen. Daartoe 

dient een financieel verantwoord minimabeleid te worden gevoerd. ITH stimuleert burgerinitiatieven 

die ertoe bijdragen dat onze inwoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om een eigen 

bestaan op te bouwen. Initiatieven zoals het basisinkomen juichen wij toe. Een dergelijk experiment 

biedt mogelijkheden om te bezien hoe de huidige regelgeving in het kader van werk en inkomen voor 

een aantal mensen demotiverend werkt en kan een nieuwe impuls bieden om mensen te laten 

participeren in het arbeidsproces. Bovendien kan dit de bureaucratie en administratieve lasten voor 

de gemeente drastisch reduceren. ITH is toekomstgericht en is er daarom van overtuigd dat innovatie 

cruciaal is binnen het sociaal domein. 
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Opvang en ondersteuning van kwetsbare groepen 
In Houten zijn velen op zoek naar een passende plek. Tijdelijk of permanent. Lister is goed bezig door 

het transformeren van kantoorruimtes naar begeleid of beschermde woonvoorzieningen. Dat vindt 

ITH echter nog onvoldoende. Té veel mensen in Houten zijn op zoek naar een passende plek en 

kunnen deze niet vinden. Daardoor vallen zij tussen de wal en het schip. Een ‘tussenvoorziening’ kan 

hier een oplossing bieden. 

Armoedebeleid 

Inwoners van Houten hebben het recht om op zijn minst in hun primaire levensbehoeften te kunnen 

voorzien en de Voedselbank Houten voorziet in een maatschappelijke behoefte hierin. ITH vindt de 

Voedselbank een mooi maatschappelijk initiatief van inwoners voor inwoners van Houten. ITH is van 

mening dat de Voedselbank en de Kledingbank integraal onderdeel dienen te zijn van het 

armoedebeleid van de gemeente Houten. De Voedselbank Houten levert een maatschappelijk 

belangrijke bijdrage aan de allerzwaksten in Houten - dat met het oog voor voedsel en met het hart 

voor mensen- intensiever gesteund zou moeten worden. ITH wil dat de gemeente direct stopt met 

het innen van de huur die de Voedselbank betaalt voor het gebruik van ‘De Grund’. De gemeente 

zou de werkzaamheden van de Voedselbank moeten omarmen door het verblijf in de locatie van de 

gemeente gratis te verstrekken als teken van solidariteit en om continuïteit nog meer te waarborgen. 
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10. Aantrekkelijke gemeente voor jongeren 
 

 

Jeugdbeleid en jongeren 
Wij staan voor een integraal jeugdbeleid, vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen raken de 

leefwereld van kinderen en jongeren. Wij investeren graag in onze jongeren, investeren in 

jeugdbeleid heeft een preventieve werking waardoor problemen kunnen worden voorkomen. 

Onze jongeren verdienen het om van de buitenruimte van de gemeente Houten te genieten, echter 

gaat dit nog te vaak gepaard met overlast voor omwonenden. ITH is voorstander van het opknappen 

en van het continueren zoals Stichting Enter. Echter, dit is niet voor alle jongeren de plek waar zij 

kunnen relaxen zonder weggestuurd worden door de handhaving of politie. ITH pleit daarover voor 

een nieuwe plek voor jongeren waar zij bijvoorbeeld kunnen voetballen, rondhangen en met elkaar 

kunnen zijn zonder dat zij tot overlast zijn van de buurt. Deze plek willen we samen met de jongeren 

gaat ontwikkelen. 

 

Onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is een belangrijk aspect om jongeren voor te 

bereiden op hun plek in de samenleving. De gemeente draagt zorg voor pluriformiteit in het 

onderwijsaanbod. Zij heeft een sturende rol ter voorkoming van onderwijsachterstanden. De 

gemeente is verantwoordelijk voor kwalitatief goede scholen. Dat geldt ook voor kinderen met een 

beperking, zij vragen extra aandacht, zowel voor de toegankelijkheid van gebouwen alswel de 

inrichting van het lesprogramma’s. ITH vraagt hierbij nadrukkelijke aandacht voor de overgang van 

onderwijs naar de arbeidsmarkt; nog teveel jongeren vallen tussen de wal en het schip. 
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11. Ouderen als grondlegger van Houten 
 

 

Ouderen belangrijke motor van Houten 
Ouderen en senioren vormen een belangrijk onderdeel van onze Houtense samenleving. Het aantal 

ouderen in Houten groeit gestaag. Het lichaam wordt ouder maar de geest blijft jong. Dat is heel 

goed te merken aan de actieve ouderen in ons dorp. Veel ouderen zijn de motor van het 

verenigingsleven, de voedselbank, de hospice, het taalhuis etc. Zonder deze actieve vrijwilligers 

zouden een veelheid aan activiteiten voor de Houtense bevolking geen doorgang kunnen vinden. 

Met hart en ziel zetten zij zich in voor een ander. ITH is trots op haar senioren. ITH is het er daarom 

ook sterk aan gelegen deze oudere inwoners een warm hart toe te dragen alsmede steun te bieden 

op allerlei fronten. Omdat de tendens laat zien dat ouderen langer op zichzelf kunnen blijven wonen 

maar soms hiervoor enkele woonaanpassingen nodig hebben vindt ITH dat hier soepele regelingen 

toegepast moeten worden. Het Sociale Team draagt hier de zorg voor. Kortom ouder worden in 

Houten is een prettig perspectief, mits het beleid van activiteiten ter voorkoming van de noden zoals 

eenzaamheid, goed wordt onderhouden. ITH is de partij voor alle inwoners! 
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12. Sportief Houten  
 

 

Sport verbroedert en draagt bij aan vitaliteit 
Investeren in sport is investeren in mens en gezondheid. Door corona is gezondheid en gezond leven 

nog belangrijker geworden. Sporten kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is daarom 

essentieel dat de inwoners van Houten genoeg mogelijkheden hebben om te sporten. Er wordt veel 

gesport in de scholen van Houten. Het is van belang dat sporten in de sportzalen van scholen 

mogelijk blijft. Op termijn gaan er helaas meerdere van die sportzalen weg omdat veel scholen het 

onderhoud niet meer kunnen betalen. Om de sportbehoefte te blijven vervullen moeten er dan 

nieuwe sportzalen terug komen, uiteraard in samenspraak met onze fanatieke sporters! ITH stelt zich 

op het standpunt dat het aantal sportzalen vergroot moet worden, zodat we (jonge) inwoners 

stimuleren om (meer) te gaan sporten. Ook willen wij stimuleren dat die sportzalen na de schooluren 

verhuurd kunnen worden aan andere sportverenigingen, zodat de zalen optimaal gebruikt kunnen 

worden.  

  

Om de inwoners van Houten te stimuleren om te gaan sporten en te laten zien hoe leuk en gezond 

sporten is, ziet ITH bijvoorbeeld kansen in een tweede obstakel parcours. Het obstakel parcours bij 

de Vijfwal wordt veel gebruikt en is een waar succes, vele Houtenaren gaan wekelijks ‘vijfwallen’. Wij 

zien mogelijkheden voor een obstakel parcours in een ander gebied in Houten, zoals bij de 

Kooikersplas. Daarnaast is ITH voorstander om de atletiekbaan te vestigen op de Meerpaal. Er is 

structureel geld nodig voor onderhoud van sporttoestellen in Houten. Goed onderhoud zorgt ervoor 

dat de sporttoestellen in de toekomst bruikbaar blijven.  

  

De (top)sport biedt voor jonge inwoners veel ontplooiingskansen en heeft een enthousiasmerend én 

verbindend effect op jong en oud. Hier wordt onvoldoende aandacht aan besteed! Ook kan topsport 

van waarde zijn door een middel voor promotie te zijn voor de gemeente Houten. Kijk bijvoorbeeld 

naar de Volleybalvereniging Taurus en Handbalverenging Houten. ITH wil dit koesteren, en waar kan: 

faciliteren. ITH wil dat iedereen in Houten de kans heeft en krijgt om te sporten. De gemeente 

Houten kan dit stimuleren door meer sportevenementen te organiseren waarbij deelname voor een 

ieder mogelijk is. 
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13. Veilig verkeer  
 

 

Verkeersveiligheid  
Alle verkeersdeelnemers moeten zich binnen Houten veilig kunnen bewegen. Een intensievere 

aanpak van het te hard rijden van bromfietsers, scooters en automobilisten rondom locaties waar 

veel inwoners zich voortbewegen is vereist. Het gaat hierbij om scholen, de fietspaden rondom en 

richting de centra het Rond, Het Oude Dorp en Castellum. Er moet bovendien meer prioriteit 

gegeven worden aan zaken die echt verkeersgevaarlijk zijn en/of leiden tot irritatie bij inwoners. 

Daarbij dient meer geluisterd te worden naar de aanwezige deskundigheid onder bewoners, maar 

ook naar organisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Elk voorstel dat 

betrekking heeft op de verkeersinfrastructuur dient vooraf aan deze organisaties te worden 

voorgelegd alvorens tot besluitvorming kan worden overgegaan. Met name de verkeerssituatie 

rondom scholen, waar de infrastructuur niet berekend is op grote hoeveelheden 

verkeersbewegingen ten gevolge van het massaal per auto naar school brengen van kinderen, dient 

te veranderen. Het beperken van autoverkeer rondom/nabij scholen om kinderen zoveel mogelijk te 

beschermen tegen mogelijk (ernstige) verkeersongevallen is een doel op zich. Ook wordt ingezet op 

een betere toegankelijkheid van trottoirs voor mindervaliden (met name mensen in rolstoelen), in 

samenspraak met de daarbij betrokken organisaties. Ook dient bij gladheid meer gestrooid te 

worden bij de centrumlocaties en in de buurt van seniorenflats en verzorgingscentra.  

 

Fietser centraal 
Binnen de Rondweg moet voor fietsers de verbinding tussen Zuid en Noord worden verbeterd. Het 

zoveel mogelijk scheiden van fiets- en autoverkeer blijft het uitgangspunt. ITH is het eens met de 

zienswijze van de Fietsersbond Houten dat de fietsroutes in de buitengebieden geoptimaliseerd 

dienen te worden. Er dienen goede fietsverbindingen te zijn met de gehele regio. Fietsroutes als de 

linieroute en de fortenroute willen we verder ontwikkelen. Ook willen we Laagraven-Oost beter 

bereikbaar maken voor fietsers. Er zijn te weinig aantrekkelijke routes richting Laagraven-Oost vanuit 

de woongebieden en ook het gebied zelf dient verder ontwikkeld te worden. ITH steunt de zienswijze 

van de Fietsersbond Houten dat er actief en op korte termijn gekeken moet worden of en wanneer 

er een fietsroute met fietsbrug naar Culemborg kan komen. De aanbouw hiervan zou zo snel mogelijk 

moeten aanvangen.  
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Landelijk zien we een toename van het gebruik van elektrische fietsen. De elektrische fiets blijkt een 

goed alternatief voor de auto. Er moeten op meer locaties in Houten oplaadpunten voor elektrische 

fietsen komen. Bij woningbouw moet er voldoende rekening gehouden worden met de fietsstructuur 

van Houten. Er moeten voldoende fietspaden en fietsparkeerplaatsen bij nieuwe voorzieningen zijn. 

De fietspaden en fietsparkeergelegenheden zouden geschikt moeten zijn voor alle soorten fietsen 

zoals ook driewielfietsen, bakfietsen en cargobikes. Iedereen in Houten zou een fiets moeten kunnen 

hebben en ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om genoeg fietservaring op te doen om 

zelfstandig en veilig te kunnen fietsen. Op deze manier wil ITH de gemeente Houten weer de 

fietsstad van Nederland maken! 

 

Auto 
Het autogebruik moet ontmoedigd worden wanneer men naar evenementen gaat. Te vaak zien we 

een enorme chaos rondom sportaccommodaties en evenementen. ITH wil een goede 

verkeersdoorstroming op de Rondweg / De Koppeling met name ten behoeve van de woonwijken. 

Ook wil ITH dat de verkeersproblematiek bij de Dikke Boom wordt opgelost, zowel voor de auto als 

voor de fiets. Er moet een duidelijke aanpak komen met concrete maatregelen zodat de wijk in de 

buurt wel de winkels behoudt, maar dat direct omwonenden geen verkeershinder ondervinden. 

Niets doen is geen optie. ITH is derhalve voorstander van een ontsluiting op de rondweg door middel 

van een rotonde.  

De toegangswegen naar de winkelcentra zijn voor ITH een bron van zorg. Zowel De Molen als De 

Bouw zijn toegangswegen waar regelmatig verkeersonveilige situaties ontstaan met alle gevolgen 

van dien. ITH wil dat op deze wegen de maximale snelheid wordt terug gebracht naar 30 km/uur. 

Rijksweg A27 veroorzaakt op dit moment voor veel inwoners van Houten ernstige geluidsoverlast. 

Door de voorgenomen verbreding van de A27 zal deze geluidsoverlast de komende jaren alleen maar 

toenemen. Het woongenot van de inwoners zal daardoor verder worden aangetast. Daarom zullen 

adequate maatregelen noodzakelijk zijn om deze overlast te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. 

ITH is voorstander om Houten (bij de Limesbaan) in alle richtingen aan te sluiten op de A12. 

 

Geen betaald parkeren 
ITH wil de parkeerdruk in de openbare ruimte niet beheersen en reguleren door middel van betaald 

parkeren of vergunninghoudersparkeren. Dit zal niet het gewenste effect hebben, omdat dit zal 

leiden tot parkeerdrukte in de omliggende wijken met overlast en verkeersonveiligheid tot gevolg.  

 

Openbaar vervoer 
Er moet onder inwoners een onderzoek worden gehouden over de tevredenheid m.b.t. de 

bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de openbare vervoervoorzieningen. Een 

verdere verbetering van OV- en fietsverbindingen in het buitengebied is belangrijk. Het openbaar 

vervoer dient verder gestimuleerd te worden. Zo zien wij graag OV-verbindingen naar Wijk bij 

Duurstede en Driebergen en verder ontwikkeling van de OV-verbindingen naar Nieuwegein. Tevens 

dienen de Uithoflijn en de verbinding met Utrecht terug te komen. Goede OV-verbindingen rondom 

Houten ontlasten de provinciale wegen van verkeersdrukte. Om sociaal isolement van ouderen te 

voorkomen, is ITH voorstander van kleinschalig vervoer op maat, zoals de ‘golfkarren’. Bij het 

tevredenheidsonderzoek worden deze vervoervoorzieningen meegenomen.  
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14. Toekomstgericht bedrijfsleven 
 

 

Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Houten  
Bedrijven en ZZP’ers zijn belangrijk voor de gemeente Houten: ze zorgen voor banen, zorgen voor 

een levendige werk- en leefgemeenschap en sponsoren lokale initiatieven. Omgekeerd kan de 

gemeente ook veel betekenen voor het bedrijfsleven. ITH zal zich blijven inzetten voor een optimaal 

ondernemersklimaat. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor mooie initiatieven zoals de 

Wereldwinkel waar vrijwilligers zich sterk maken voor fair trade voor achtergestelde producenten in 

ontwikkelingslanden.  

 

Bedrijfspanden 

Bedrijvigheid moet zoveel mogelijk herplaatst worden naar de Doornkade. Dit draagt bij aan de 

revitalisatie van de Doornkade. Er kan dan tevens nieuwe werkgelegenheid worden aangetrokken.  

 

Werkgelegenheid 

De gemeente Houten moet met ondernemers, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen een 

aanvalsplan ontwikkelen om meer werkgelegenheid en stages te creëren in Houten. Dit 

samenwerkingsverband gecombineerd met de aantrekkelijk centrale ligging van Houten moet 

resulteren in een impuls van de Houtense economie. Kansrijke sectoren die onderdeel moeten 

uitmaken van dit aanvalsplan zijn: onderwijs, agrarische sector, toerisme, commerciële 

dienstverlening, cultuur en onderzoek.  

 

Agrarische activiteiten  

Met de uitbreiding van het aantal woningen in Houten is de agrarische sector teruggedrongen. 

Initiatieven voor biologische activiteiten dienen gestimuleerd te worden. Voor agrariërs die 

overwegen een biologische veehouderij te starten, dienen belemmeringen bij omschakeling naar een 

diervriendelijker veehouderij weggenomen te worden. Daarnaast wil ITH de mogelijkheden van het 

″Herenboeren-initiatief″ ondersteunen met het oog op verduurzaming van het voedselsysteem.  
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15. Cultuur & media 
 

 

Cultureel burgerschap 
Cultureel burgerschap is maatschappelijk van belang, waarbij ITH vooral ook het belang onderschrijft 

van de Houtense cultuur. ITH ondersteunt het inwonersinitiatief Cultuureducatie en wil dit breed 

uitvoeren. Gemeente Houten geeft relatief weinig uit aan cultuur. Rekening houdend met de 

snoeiharde bezuiniging de afgelopen jaren op de bibliotheek Dit past niet bij Houten. ITH zal zich 

daarom ook blijven inzetten voor meer geld voor cultuur. Een voorwaarde is dat de eerdere 

bezuiniging op de bibliotheek wordt teruggeschroefd. Een dergelijke bezuinigingsmaatregel is strijdig 

met het streven naar cultuureducatie, maar miskent ook de waarde van de bibliotheek als het gaat 

om taalonderwijs, voorzieningen voor visueel gehandicapten en de ondersteuning van 

laaggeletterden. ITH ondersteunt de intenties van de Houtense Cultuurtafel om cultuurbeleving te 

stimuleren in Houten.   

 

ITH wil veel meer investeren in cultuur. De festivals Cultuurnacht, Gluren bij de Buren en Loeren bij 

de Boeren voorzien in een duidelijke behoefte onder de inwoners van Houten. Er is veel 

belangstelling voor. Deze festivals worden jaarlijks georganiseerd, maar beginnen altijd met 0 euro. 

De particuliere fondsen zijn niet of onvoldoende bereid tot structurele financiering. Als de gemeente 

de financiële steun niet verleent, kan dat consequenties hebben voor succesvolle festivals die dan 

niet meer door kunnen gaan. ITH wil deze initiatieven ook financieel ondersteunen.  

 

Behoud Kinderboerderij 
De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor 

kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Veel Houtenaren hebben zich jarenlang ingezet voor de 

Kinderboerderij of doen dat nog. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht 

gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen 

wenden. Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw 

aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen. Dit terwijl er nog 

een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te 

beëindigen. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie oordeelde in haar advies dat de subsidie 

niet zo abrupt beëindigd had mogen worden. Ook was het college al op de hoogte van dit advies, 
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maar heeft dit niet eigener beweging gedeeld met het bestuur van de Kinderboerderij. ITH wijst deze 

opstelling van het college af. Dit doet geen recht aan de rechtsbescherming van het bestuur, de 

vrijwilligers en het personeel. Voor de toekomst wil ITH dat ontwikkelplannen van een eventuele 

nieuwe beheerder van de Kinderboerderij vooraf worden afgestemd met de buurt en de vrijwilligers. 

De ontwikkeling van de Kinderboerderij moet passend zijn binnen de buurt met draagvlak van 

omwonenden. ITH is geen voorstander van een grote commerciële exploitatie van de  

kinderboerderij.   

  

Het Theater Aan de Slinger heeft een eigen plaats verworven in de Houtense samenleving, 

waarbij naast de theaterfunctie ook de coördinerende functie op cultureel gebied duidelijke 

aanwezig is. Het theater is een waardevolle aanvulling op Houten en het theater laat zichtbaar 

cultureel ondernemerschap zien.  

 

Tot slot heeft ITH grote waardering voor het lokale 4 en 5 mei comité en daarin opgegane  

Vereniging voor Veteranen. Het is belangrijk om jaarlijks stil te staan bij slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog in Europa en in Nederlands Indië alsmede militairen die zich ingezet hebben voor 

vredesoperaties.   

  

Muziekeducatie  
Het Houtens Muziek Collectief speelt een belangrijke rol bij muziekeducatie in Houten. Zij heeft een 

aanbod voor inwoners en voor onderwijsinstellingen. Onderzoek wijst uit dat muziek van cruciaal 

belang is voor de hersenontwikkeling van kinderen. ITH wil dat er voldoende geld beschikbaar blijft 

voor muziekeducatie en dat hier niet op bezuinigd wordt. Dit geldt ook voor Jongerencentrum Enter 

waar initiatieven voor muziek en dans worden gestimuleerd.  

 

Media  
Omroep Houten heeft zich de afgelopen jaren een vaste plaats in het lokale medialandschap heeft 

verworven. Omroep Houten is als lokale omroep van grote betekenis in de objectieve 

informatievoorziening voor de inwoners van Houten. ITH wil zich de komende jaren inzetten op 

verdere ontwikkeling van de lokale omroep, waarbij zowel beeld als geluid, inclusief televisie, deel 

van uitmaken. Een educatieve rol is daarbij cruciaal.  

 

Corona en cultuursector 
De Corona-maatregelen leiden tot enorme beperkingen voor sport, cultuur en horeca. De horeca in 

Houten is van overheidswege op bepaalde tijden gesloten en derhalve kunnen de terrassen op 

gemeentegrond niet benut worden. Sportverenigingen kunnen op gezette tijden niet van hun 

sportaccommodaties gebruik kunnen maken en cultuurinstellingen kunnen soms evenmin gebruik 

maken van hun faciliteiten voor bijeenkomsten en vermakelijkheden. ITH heeft daarom een motie 

ingediend in de gemeenteraad om de huur die sportverenigingen, cultuurinstellingen en horeca aan 

de gemeente Houten dienen te voldoen voor het gebruik van terrassen, sport- en 

cultuuraccommodaties kwijt te schelden voor de periode dat er geen gebruik van mag worden 

gemaakt. Deze motie is aangenomen. ITH blijft zich hiervoor inzetten, omdat sportverenigingen, 

cultuurinstellingen en horeca een belangrijke rol vervullen bij levendigheid, gezondheid en 

economische bedrijvigheid van de gemeente Houten.  
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16. Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal als trotse kernen  
 

 

Koester Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal 
In deze mooie deelgemeenten wil ITH geen grootschalige nieuwbouw. Kleinschalig gefaseerde 

nieuwbouw dient te worden gestimuleerd. Ook dienen zeer grootschalige evenementen daar niet 

plaats te vinden met het oog op het behoud van het dorpse karakter en de natuur. Het bestuur van 

Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal en Mooi ’t Goy dienen een volwaardige gesprekspartner te 

zijn voor de gemeente. De gemeente dient de stichting intensief en proactief te betrekken bij de 

ontwikkelingen in dit leefgebied als voorwaarden voor draagvlak.  

 

 

Op het Eiland van Schalkwijk, daar waar de rivier zich langs de dorpskernen Schalkwijk en Tull en ’t 

Waal al slingerend een weg baant, daar bevindt zich een gebied van grote natuurwaarde. Ook wel de 

groene achtertuin van het verstedelijkte Houten genoemd. Het is daarom goed dat er voor het Eiland 

van Schalkwijk een mobiliteitsvisie is opgesteld. Deze visie behelst onder meer maatregelen ter 

verbetering van de verkeerssituatie. Alleen kleinschalige ontwikkelingen zijn mogelijk om het 

economisch draagvlak van het gebied te versterken. Natuurvriendelijke boeren moeten financieel 

en planologisch worden gestimuleerd; weidevogelterreinen worden beschermd en ontzien van 

commerciële (en recreatieve) activiteiten, ook direct omliggende gebieden. ITH wil het Kromme 

Rijngebied aantrekkelijker en natuurlijker maken en nieuwe fiets- en wandelverbindingen creëren. 

Ook moeten vaker afvalvoorzieningen worden geplaatst om zwerfafval voorkomen. 
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17. Dierenwelzijn  
 

 

Dieren zijn een deel van onze samenleving. Wij dienen respectvol met ze om te gaan. Of zoals 

Mahatma Gandhi zei: "men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier 

waarop dat land met zijn dieren omgaat". ITH is daarom tegen de plezierjacht en tegen megastallen. 

ITH vindt dat meer aandacht nodig is van het bestuur van de Veiligheidsregio voor de 

brandveiligheid van dieren in stallen. Er moet strikter op worden toegezien bij handhaving en 

vergunningverlening. Op initiatief van ITH is destijds de nota Dierenwelzijnsbeleid door het college 

opgesteld. Daarin worden allerlei zaken geregeld die het welzijn van onze dieren betreffen. Zo 

mogen de dieren tijdens het broedseizoen niet worden gestoord door onderhoudsactiviteiten, zoals 

het snoeien en kappen van bomen of maaiwerkzaamheden.   

 

ITH is voorstander van financiële steun aan de Vogelopvang en waardeert de inzet van 

Zwanenbeheer Houten. Daarnaast wil ITH zich inzetten om samen met omringende gemeente 

financiële steun vrij te maken voor de Stichting Dierenambulance De Heuvelrug (Amerongen en 

Houten). ITH wil het dierenwelzijnsbeleid blijvend evalueren en zal waar nodig dit beleid willen 

aanscherpen en verbeteren. De gemeente Houten kent ook een hondenbeleid. Dat beleid behelst 

onder meer zaken als de losloopgebieden, de aanlijnplicht en de opruimplicht. Ook dat beleid wil ITH 

evalueren en waar nodig verbeteren. Bezien zou kunnen worden of de aanlijnplicht op bepaalde 

locaties of tijden niet versoepeld kan worden, zoals dat gebeurd is bij de Kooikersplas. Rondom dat 

gebied geldt in het najaar en de winter geen aanlijnplicht meer. ITH ondersteunt 

inwonersinitiatieven, zoals in het Imkerspark, waar inwoners een dagelijks hondenspeeluur hebben 

georganiseerd.   

 

Voedselkwaliteit: dierenwelzijn en milieu 
In lijn met de Milieu Werkgroep Houten streeft ITH naar anders omgaan met voedsel. Niet alleen 

vanuit het oogpunt dat dit leidt tot vermindering van broeikasgasemissies, maar ook vanuit het 

perspectief van dierenwelzijn. ITH wil biologische producten stimuleren evenals streekeigen voedsel. 

Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van voedselbossen zoals voor hazelnoten en walnoten. De 

gemeente moet volgens ITH voedselbossen, buurtmoestuinen, volkstuinen en moestuinen 

stimuleren, ook voor de bewoners van seniorenwoningen en -complexen. Ook zal de gemeente bij 

winkel(ketens) de verkoop van biologische producten moeten stimuleren. ITH wil tevens de 

fairtradegedachte van Houten stimuleren.   
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18. Financiën  
 

 

Gemeentelijke financiën  

Het huidige college van CDA, Groen Links, VVD en ChristenUnie heeft geen sluitende 

meerjarenbegroting en daarnaast is de afgelopen vier jaar circa 6 miljoen euro uit de algemene 

beklemde reserve gehaald oftewel de spaarpot van de gemeente. ITH wil desondanks geen 

verhoging van de lokale belastingen, zeker niet in een periode met stijgende inflatie en steeds 

hogere energieprijzen. ITH vindt dat de inwoner meer gediend is bij minder regels om van daaruit te 

komen tot een meer compacte en effectieve overheidsdienst. Besparingen op onnodige 

bureaucratie dienen eerst maximaal worden benut alvorens de lasten voor de inwoner verzwaard 

worden.  ITH staat voor een duurzaam financieel evenwicht, waarbij ruimte is voor nieuw beleid via  

heroverweging vanuit het bestaande beleid. Nieuwe wensen dienen niet te worden gerealiseerd 

door belastingverhogingen, maar door bezuinigingen of voorkomen van onnodige uitgaven. Hierbij 

valt te denken aan de mislukte ambtelijke fusieplannen met Wijk bij Duurstede die op voorhand al 

niet kansrijk bleken of het terugdringen van externe inhuur. Uitgangspunt is derhalve geen verdere 

lastenstijgingen voor de inwoner. Zoals het er nu naar uitziet laat het huidige college van CDA, 

GroenLinks, VVD en Christen Unie de gemeente achter met een erfenis die een zeer zorgvuldig 

financieel beleid de komende jaren nodig maakt om het verwachte begrotingstekort weer op orde te 

krijgen.  

 

Afschaffen hondenbelasting 

De opruimplicht geldt nu voor bezitters van honden en vele hondenbezitters houden zich aan deze 

opruimplicht. Dit leidt tot minder schoonmaak- en handhavingskosten.  

Daarom is ITH voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. 

 

Transparantie 

Er moet een gezonde verstandhouding zijn tussen college en gemeenteraad. Onafhankelijke  

commissies, zoals de rekenkamercommissie, moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen zonder 

inmenging van het college. Inwoners van Houten kunnen en moeten beter geïnformeerd worden 

over de rechten en plichten die zij als inwoner hebben. De gemeente dient in begrijpelijke en 

neutrale taal te communiceren. 

 

Intergemeentelijke samenwerking  

ITH wenst intergemeentelijke samenwerking als daarmee de kwaliteit wordt verbeterd en de kosten 

worden gereduceerd. Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van de regionale sociale dienst 

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de belastingheffing (BghU). 
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Inwoners voortaan vooraan! 


