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Voorwoord 

 
In Huizen zijn – mede dankzij de PvdA – veel zaken behoorlijk op orde, maar er zijn nog 

uitdagingen genoeg. In dit programma vindt u onze ideeën hierover. 

 

De PvdA bedrijft ook lokaal politiek vanuit een sociaaldemocratische achtergrond. Vrijheid, 

democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn onze idealen die we ook 

in de praktijk van alledag in Huizen proberen toe te passen. Wij zijn er als PvdA van overtuigd 

dat politiek het verschil kan maken tussen een marginaal en een fatsoenlijk bestaan, tussen 

vernedering en emancipatie, tussen rivaliteit van landen en internationale samenwerking, 

tussen apartheid en vrijheid: politiek doet er toe.  

 

Iedereen - oud en jong, met en zonder beperking, bestaande en nieuwe Huizers - die onze 

democratische waarden deelt, moet in Huizen mee kunnen doen in de samenleving. 

Ongeacht nationaliteit, godsdienst of persoonlijke overtuiging. Gaat dat niet helemaal op 

eigen kracht? Dan wordt ondersteuning geboden waar die nodig is. 

 

Huizen moet een gemeente zijn met voldoende betaalbare woningen, werkgelegenheid en 

recreatiemogelijkheden. In een veilige omgeving waar de zorg dichtbij is georganiseerd.  

Met een sterke sociale structuur in de wijken en buurten met een actieve rol voor de 

bewoners. 

 

In Huizen moet iedereen zich veilig voelen en veilig zijn. Daarom komen er projecten gericht 

op emancipatie, sociale acceptatie en de veiligheid van LHBTI-ers (lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).  

 

Iedereen heeft recht op een redelijk bestaansminimum en de lasten moeten eerlijk worden 

verdeeld. Te hoge topinkomens zijn ook in de lokale publieke sector niet acceptabel. 

 

De PvdA-kernpunten: 

• wonen, werken en recreëren in een veilige omgeving  

• gelijke kansen voor iedereen en bescherming van kwetsbaren  

• een Regionaal Zorg Centrum in Huizen als Tergooi Blaricum sluit 

• cultuur en horeca op een Cultuureiland aan de Havenstraat bij de Krachtcentrale  

• winkeliers beslissen over eigen zondag openstelling  

• inspraak bij de ontwikkeling, leefbaarheid en veiligheid in de wijk 

• de gemeente luistert goed naar de ideeën van de inwoners 

• bouwen aan een duurzaam Huizen 

 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Vanuit de Raad, 

maar ook via ons eigen lokale PvdA-ombudsteam. 

 

PvdA afdeling Huizen 
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I ) Wonen, werken, spelen en sporten  

 
De PvdA wil voor iedere inwoner een betaalbare en passende woning. Om in de behoefte te 

voorzien moet er meer worden gebouwd met extra aandacht voor starters en ouderen. 

Betaalde arbeid voor iedereen is noodzakelijk en geeft onafhankelijkheid. Daarom moet de 

werkgelegenheid worden gestimuleerd. 

 

Veilige en spannende speelplekken in de woonomgeving zijn voor kinderen heel belangrijk. 

Dat biedt hen de ruimte om te bewegen en fantasierijk op te groeien. Verder staat de PvdA 

voor goede en voor iedereen toegankelijke sportfaciliteiten. 

 

Bij wonen bereiken wij dit door: 

• uitbreiding van de sociale woningbouw tot minstens 50% van de nieuw te bouwen 

woningen; 

• meer midden-huur woningen voor huurders net boven de sociale huurgrens en het 

bevorderen van doorstroming; 

• actief te zoeken naar nieuwe bouwlocaties waarop voor 50% voor starters wordt gebouwd; 

• promoten van de starterslening via de gemeente zodat jongeren in Huizen kunnen blijven 

of terugkomen; 

• een wooncoach voor ouderen – zo mogelijk i.s.m. de Alliantie - die helpt bij doorstromen 

naar een kleinere woning of bij woningaanpassingen; 

• voldoende zorgwoningen voor jongvolwassenen met fysiek of psychische beperkingen;  

• Het huidige volkstuinencomplex wordt niet bebouwd. 

 

 
 

Bij werken bereiken wij dit door: 

• meer inzet op het aantrekken van bedrijven 

• ondersteunen van activiteiten voor startende ondernemers 

• stimuleren van werkgelegenheid in recreatie en toerisme 

• voldoende stageplaatsen voor jongeren, onder meer door dit op te nemen bij 

gemeentelijke aanbestedingen en hier permanent bij ondernemers aandacht voor te 

vragen 
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• samenwerking tussen gemeente, scholen en bedrijven/instellingen binnen het Regionaal 

Bureau Leerlingzaken (RBL) en intiatieven als Track the Talent te intensiveren. Zodat 

jongeren eerder kennismaken met bedrijven en organisaties; meer begeleiding krijgen bij 

de opleidingskeuze; en een goed netwerk leren opbouwen  

 

 
 

Bij sport en spel bereiken wij dit door: 

• realiseren van voldoende speelplekken, inclusief voorzieningen voor kinderen met een 

beperking in samenwerking met de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 

Kind)  

• ‘vergroening’ van schoolpleinen, die dan meer zijn dan een pauzeplaats of een 

overblijfplek. Een groen schoolplein levert meer speelopties, beweging, uitdaging, 

creativiteit en vooral ook leren van de omgeving 

• sport- en cultuurpassen om mensen (kinderen) mee te kunnen laten doen intensiever 

onder de aandacht te brengen 

• mensen die lang zonder baan zitten vanuit de gemeente te stimuleren om vrijwilliger te 

worden bij een sportvereniging. Zonder enige dwang kan dit een win-win voor beide 

partijen zijn  

• gratis beschikbaar stellen van de noodzakelijke VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan 

vrijwilligers 

• buurtsportcoaches een belangrijke rol te geven bij het verbinden van organisaties, zoals  

sportplatform, onderwijsinstellingen en sportverengingen 
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II) Bruisen in Huizen: winkelen, ontspannen en toerisme 

 
Huizen moet niet alleen een plezierige woon- en werkomgeving zijn, maar ook voor jong en 

oud,  inwoner en toerist een attractieve gemeente zijn om te winkelen, te ontspannen en te 

bezoeken. Huizen doet nu te weinig met de kust. De ‘Haven van ’t Gooi’ moet echt inhoud 

gaan krijgen zodat die ook de toerist veel te bieden heeft.  

 

De PvdA streeft naar een uitnodigend centrum en goede winkelcentra in de wijken die ook op 

zondag open kunnen zijn. Een Huizen met een aantrekkelijk Oude Raadhuisplein met volop 

horeca en een levendige Havenstraat die met de Krachtcentrale als basis wordt omgetoverd 

in een aansprekend Cultuureiland.  

 

Bij winkelen bereiken wij dit door: 

• plannen van ondernemers voor een attractief centrum en dito winkelcentra als gemeente 

te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen. En leegstand samen met ondernemers te 

bestrijden  

• vestiging van horeca met terrassen op het Oude Raadhuisplein te bevorderen  

• verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de omliggende straten 

 

 

 

Bij ontspannen bereiken wij dit door:  

• voor ondernemers de voorwaarden te scheppen om het terrein aan de Havenstraat naast 

de Krachtcentrale in te richten met verschillende cultuurelementen. Denk aan het Huizer 

Museum, de bibliotheek, kunstateliers, de VVV, een plek voor kleinschalige festivals, een 

theehuis met beeldentuin, een openluchttheater, etc. De gemeente moet hierbij de regie 

nemen. 

• de bibliotheek een knooppunt te laten zijn voor kennisdeling, contact en cultuur. Met werk 

en studieplekken; een café met leestafel en gratis WiFi. Met extra aandacht voor kinderen, 

laaggeletterden, digibeten, anderstaligen en senioren. Kortom een bruisende plek voor 

iedereen 

• een gratis bibliotheekpas voor kinderen tot 12 jaar voor het lenen van boeken, spellen en 

muziek. Vanaf 12 jaar krijgen kinderen de bibliotheekpas via de (middelbare) scholen  
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Bij toerisme bereiken wij dit door: 

• de Zomerkade met het strand nieuwe impulsen te geven 

• een kleine aantrekkelijke camping bij de Wolfskamer te creëren 

• meer aandacht te geven aan het cultureel erfgoed in Huizen. De PvdA wil dat de gemeente 

hiervoor een visie opstelt in samenspraak met het Huizer Museum, de Historische Kring, 

Vrienden van het Oude Dorp en de Botterwerf 

• de verbinding tussen de Huizer haven en het centrum aantrekkelijker te maken, 

bijvoorbeeld met een vervoersvoorziening. Denk aan leenfietsen, een tram of een 

pendelbus 

• een in het oog springende trekpleister, zoals een replica van de Huizer Molen, de Gooise 

tram of de oude muziektent 

• het water voor de kust van Huizen voor de watersport (beter) bevaarbaar te maken 
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II) Zorg, veiligheid en duurzaam milieu  

 
Voor iedereen die zorg nodig heeft moet die optimaal toegankelijk en dus betaalbaar zijn. Het 

kan gaan om medische zorg, voorkomen van vereenzaming, zinvolle dagbesteding, 

mantelzorg, schuldsanering, etc. Dat mensen niet verzekerd zijn of noodzakelijke zorg mijden 

om kosten te voorkomen, is voor de PvdA niet acceptabel. 

 

Veiligheid is een basisbehoefte en begint dicht bij huis. Een veilige woning en omgeving willen 

we allemaal. Maar dat is niet alleen een zaak van de overheid, zonder medewerking van 

burgers lukt het niet. Ook bij een schoon en duurzaam Huizen is de hulp van inwoners 

onontbeerlijk. 

 

Bij zorg bereiken wij dit door:  

• vestiging van een Regio Zorg Centrum op een centrale plek in Huizen en snelle 

verbindingen met Tergooi Hilversum wanneer de vestiging Blaricum dicht gaat 

• een tweede locatie voor ‘Tijd voor Meedoen’. Deze formule helpt mensen op weg naar 

betaald werk of een zinvolle dagbesteding 

• alle ouderen al vanaf 75 jaar het bezoek van een vrijwilliger aan te bieden om het leggen 

van sociale contacten te stimuleren en eenzaamheid te voorkomen. Hierbij passen ook 

vergroting van de digivaardigheid en de zelfredzaamheid 

• een wijkcoördinator in het wijkcentrum met laagdrempelige spreekuren waar kleine en 

grotere zorg- en welzijnszaken kunnen worden doorgegeven aan de gemeente  

• Sociale Wijkteams een eigen budget met verantwoording achteraf te geven om kleine 

noden te verhelpen zonder bureaucratie en vertraging 

• voldoende professionele hulp voor de zwaardere zorgverlening. Denk aan ziekenhuiszorg, 

GGZ, psycho-sociale begeleiding van probleemjongeren, maar ook een bewindvoerder bij 

financiële problemen. De waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers is groot, maar zij 

kunnen niet alles opvangen 

• maatschappelijke instellingen optimaal te laten samenwerken en niet langs elkaar heen 

• minimaregelingen toegankelijk te maken voor iedereen die minder dan 130% van de 

bijstandsnorm als inkomen heeft. Hieronder kunnen dus ook ZZP’ers  en 

pensioengerechtigden vallen. De communicatie over minimaregelingen moet duidelijker en 

vaker  

• de bijdrage van de gemeente voor de collectieve zorgverzekering voor minima te verhogen 

naar €20 per maand 

• instellen van een coördinator Schuldhulpverlening met spreekuur in de wijkcentra voor 

vroegtijdige schuldpreventie en snellere schuldhulp 

• te kijken naar mogelijkheden om schulden over te nemen zodat er nog één schuldeiser is. 

Schulden moeten wel gewoon afgelost worden maar vooral jongeren krijgen sneller hulp 

en houden perspectief op een schuldenvrije toekomst.    

• afspraken te maken met zorgverzekeraars, verhuurders en nutsbedrijven om bij twee 

maanden achterstand een melding te doen bij de afdeling schuldhulpverdeling van de 

gemeente 
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Bij veiligheid bereiken wij dit door: 

buurtbewoners direct te betrekken bij veiligheidsplannen voor hun wijk 

• een actieve en dadergerichte aanpak van politie en justitie 

• per wijk een vaste BOA (gemeentelijk toezichthouder/handhaver) aan te stellen naast één 

wijkagent per 5000 inwoners 

• sterker op te treden bij vuurwerkoverlast en het voorkomen van illegaal vuurwerk 

• van Huizen een regenbooggemeente te maken waar alle ruimte is voor seksuele diversiteit  

• vluchtelingen in Huizen een veilige haven te bieden middels huisvesting, persoonlijke 

begeleiding en een taal-werktraject  en hun participatie in de gemeenschap te stimuleren  

• geen concessies te doen aan de aanrijtijden van de brandweer 

• voortzetting van de aanpak van boomwortelopdruk voor veilige fiets- en voetpaden  

 

     
 

Bij duurzaam milieu bereiken wij dit door: 

• van Huizen een fairtrade gemeente te maken (http://www.fairtradegemeenten.nl/) 

• groen te behouden en en groen te bouwen met duurzame materialen.  

• zieke bomen te vervangen door nieuwe aanplant 

• braakliggende terreinen zo mogelijk ter beschikking te stellen aan buurtbewoners voor 

tijdelijk gebruik als bijvoorbeeld dorpstuin of speelplek. Bewoners worden geïnformeerd 

over de mogelijkheden 

• vergroening van schoolpleinen en tuinen door voortzetting “Operatie Steenbreek”  
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• bewoners actief te stimuleren en te informeren over adoptie van openbaar groen in de 

straat  

• aanpakken van zwerfvuil. In parken en langs wandelpaden komen voldoende 

prullenbakken 

• (bestaande) afval-probleemlocaties te inventariseren en aan te pakken met de kennis van 

bewoners die zich actief inzetten voor een schone omgeving. Deze actieve bewoners (bv de 

vrijwilligersgroep HuizenSchoon) in woord en daad ondersteunen    

• het open water in Huizen schoon en bevaarbaar te houden, en drijvend zwerfafval op te 

ruimen 

• de openbare gebouwen en terreinen te verduurzamen en te gebruiken voor opwekking 

van duurzame energie, bijv. zonnepanelen op daken   

• zo nodig meer oplaadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen 

• anders te gaan (ver)bouwen en bij nieuwbouw gasloos. Energieneutraal wonen wordt bij 

nieuwbouw een voorwaarde en bij bestaande bouw gestimuleerd. Dat doorbreekt de 

afhankelijkheid van aardgas en brengt het behalen van de klimaatdoelen dichterbij 
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IV) Besturen en betalen 

 
De gemeente krijgt steeds meer taken. Om dat aan te kunnen, werken wij op veel gebieden 

met andere gemeenten samen. Daarnaast lopen de gemeenten in ’t Gooi zo in elkaar over dat 

bij veel zaken zoals bouwplannen, milieu, etc. een gezamenlijk beleid nodig is. De PvdA steunt 

de door de provincie voorgestelde fusie met Laren en Blaricum. Wel is het essentieel dat de 

drie kernen ieder hun eigen identiteit behouden met sterke buurten en wijken. Daarom wil de 

PvdA de politiek dichterbij de inwoners brengen door hen meer te betrekken bij het politieke 

besluitvormingsproces en betere inspraak te organiseren. 

 

Vanzelfsprekend moet de financiële huishouding van de gemeente op orde zijn, maar sparen 

is geen doel op zich. De PvdA vindt dat onze inwoners beter moeten kunnen volgen wat er 

met hun geld gebeurt.  

 

Bij besturen bereiken wij dit door:  

• beter te luisteren naar onze inwoners op (inspraak)bijeenkomsten en vooraf duidelijk te 

maken hoeveel invloed/inspraak de inwoners op het onderwerp hebben  

• een wijkenbeleid met inspraak voor de bewoners via een wijkraad bij de ontwikkelingen en 

leefbaarheid van hun wijk, zoals zorg en welzijn, bouwprojecten, verkeersproblemen, 

groenbeleid, overlast, etc. De wijkraden kunnen worden gevoed via internetpeilingen of 

een wijk-app en krijgen ondersteuning van professionals   

• peilingen in de wijk om de gemeenteraad te adviseren over wijkgebonden zaken zoals 

nieuwbouwprojecten, verkeerssituaties en zorg  

• adviezen van officieel ingestelde participatiegroepen richtinggevend te laten zijn voor de 

raad  

• als gemeente duidelijker en simpeler met de inwoners te communiceren door bijvoorbeeld 

gemeenteraadsstukken en andere documenten op de website met één klik toegankelijk en 

zakelijke contactgegevens van behandelend ambtenaren openbaar te maken  

• het opnemen van een ‘lobbyparagraaf’ bij alle belangrijke besluiten zodat transparant is 

wie geconsulteerd zijn en welke belangen zijn gewogen 

• door vaker gebruik te maken van het Raadspodium. Bij dit eerder door de PvdA succesvol 

ingezette middel worden bij geschikte onderwerpen alle belangrijke stakeholders 

uitgenodigd hun visie te geven en luistert de Raad toe 

• als gemeente te experimenteren met nieuwe bestuursvormen, zoals een politieke markt, 

(deel)projectgroepen met inwoners ter voorbereiding van grote projecten, en een jaarlijks 

festival van de democratie met open inloop zonder agenda, waar inwoners hun ideeën 

kwijt kunnen 

 

Bij betalen bereiken wij dit door: 

• vast te houden aan een sterke budgetdiscipline, maar zo nodig ook de gemeentelijke 

reserves aan te spreken 

• bij onderhandelingen over de fusie, maar ook daarna als uitgangspunt te nemen dat deze 

reserves worden ingezet voor de Huizer inwoners en de kwaliteit van de Huizer 

samenleving  

• vorming van een nieuw investeringsfonds om toerisme en werkgelegenheid te stimuleren. 

Dit fonds wordt gevoed uit begrotingsoverschotten en geld dat terugkomt van regionale 

samenwerkingsverbanden  
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• de lasten voor de Huizers laag te houden. De 10% korting op de OZB wordt geschrapt 

omdat deze alleen voor huiseigenaren geldt en niet voor huurders 

• lokale belastingen met een tegenprestatie (afvalstoffenheffing, rioolretributie en 

sommige leges) kostendekkend door te berekenen 

• de lokale lasten gelijke tred te laten houden met de inflatie  

• alleen evenwichtig te bezuinigen en daarbij het armoedebeleid buiten schot te laten 

• geen hondenbelasting in te voeren 

• op de website van de gemeente een leesbare en toegankelijke begroting te publiceren 

waarin voor inwoners makkelijk en snel te vinden is hoe het geld in Huizen wordt besteed 
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    http://www.pvda-hu

    @pvda.huizen 

    @PvdAHuizen  

uizen.nl 


