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Een veilige en
bereikbare wijk

Onze top 10
BETAALBAAR
WONEN

SOCIAAL
HOUTEN

Een voorwaarde voor een goed leven is een stevige
thuisbasis in een prettige en betaalbare woning.
De PvdA vindt dat iedereen, ongeacht inkomen,
afkomst of leeftijd in onze gemeente moet kunnen
wonen.

De PvdA vindt dat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen aan de samenleving. Voor iedereen
is er een plek. Of je nou pech of geluk hebt met je
gezondheid, met waar je wieg heeft gestaan of met
wat je kan.

GROTER AANBOD BETAALBARE
WONINGEN
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EEN SAMENLEVING WAARIN
IEDEREEN MEE KAN DOEN

Meer sociale huur en middenhuur
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	Er moeten meer betaalbare woningen komen, zowel huur als koop. Voor alle nieuwbouw zetten wij
in op meer appartementen voor ouderen, ruimte
voor starters en éénpersoonshuishoudens en meer
sociale huur. Voor de woningbouw streven wij naar
30% sociale huurwoningen. Daarnaast 20% middenkoop en 25% middenhuur.
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	Wie zorg nodig heeft krijgt die. Inwoners moeten
kunnen rekenen op goede en passende zorg. Het
moet eenvoudig en duidelijk zijn bij wie je terecht
kunt als je zelf zorg nodig hebt; voor jezelf, maar
ook voor ouders, mantelzorgers of buren. We zetten
actief in op goede ondersteuning van jongeren en
kwetsbare groepen. Jeugdhulp waar het perspectief
van kinderen en ouders centraal staat. We willen
minder markt in de zorg.

Vaart maken, samen met inwoners

	De PvdA wil vaart maken met het bouwen op de
Molenzoom, de Koppeling en in het centrum van
Houten. De behoefte aan woningen is groot, samen
met omwonenden kunnen we meters maken. Bij
inbreidingslocaties tot 50 woningen geven we
voorrang aan inwonersinitiatieven. Bij een grote
uitbreiding kiest de PvdA voor de Oostzijde van
Houten. Hier liggen de beste kansen voor groen en
betaalbaar wonen.
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Zorg persoonlijk en dichtbij
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	Een goede start voor kinderen en
jongeren, bestaanszekerheid voor
iedereen

	Goed onderwijs is de sleutel tot persoonlijke
ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Opgroeien in
armoede is onverteerbaar. We staan voor ruimhartige en voortvarende steun voor de huishoudens
die in Houten op minimumniveau leven. We willen
bestaanszekerheid voor iedereen, dat inwoners
zeker kunnen zijn dat de maandelijkse rekeningen
en boodschappen betaald kunnen worden.

	Voorrang voor inwoners uit de
gemeente

	De PvdA wil dat starters, doorstromers en seniorenwoningen uit Houten voorrang krijgen bij toewijzing van huizen in Houten-Oost. We willen dat er
maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die hiervoor zijn.
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	Sport, welzijn en cultuur samen op
het podium

	Sporten moet ook mogelijk zijn voor mensen met
een beperking, of die nu fysiek, verstandelijk,
psychisch is. Sportaccommodaties moeten, ook
voor hen op orde zijn. Het welzijnswerk is goud
waard, de welzijnswerkers en -vrijwilligers zijn de
oren en ogen in de wijk, zorgen voor verbinding en
signalering. We vinden cultuureducatie op scholen onmisbaar. We zijn groot voorstander van een
‘Kulturhus’ (Forum aan de Slinger) in het centrum
van Houten waar Houtenaren terecht kunnen voor
kunst, cultuur, zorg, informatie en onderwijs, maar
ook voor een kop koffie.
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KLIMAAT
OP KOERS

DE KRACHT
VAN SAMEN

De PvdA wil dat we wonen in een duurzame, groene en schone gemeente. Er is haast geboden om
onze gemeente prettig en leefbaar te houden en
door te kunnen geven aan de volgende generaties.

Onze houding is ‘Wat heb je nodig om aan een oplossing mee te werken?’ Inwoners van Houten zijn
betrokken, mondig en doen graag mee. Dat willen
we versterken.

VAART MAKEN VOOR EEN
KLIMAATNEUTRAAL HOUTEN

7

TOEGANKELIJK, TRANSPARANT
EN BENADERBAAR

	Stimuleren energiezuinige,
duurzame woningen
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	We gaan met bewoners aan de slag voor energiezuinige duurzame woningen. Met een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Woningeigenaren
krijgen daarvoor ondersteuning om de isolatie te
verbeteren en (hybride) warmtepompen te installeren.
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	Sterke buurten, actieve
burgerparticipatie

	Ruimte voor initiatieven van inwoners voor hun
buurt, hun straat of voor heel Houten, hoe meer hoe
beter. We stimuleren actieve betrokkenheid wanneer
het over onderwerpen gaat die mensen aangaan.
De PvdA staat pal voor veiligheid en leefbaarheid
in de buurt. We betrekken inwoners bij de ontwikkeling van plannen; niet pas als de plannen uitgewerkt
zijn. Wij vertellen een eerlijk verhaal over haalbaarheid en zoeken samen naar oplossingen.

	Zorgen voor meer opwekking
duurzame energie

	We promoten actief de plaatsing van meer zonnepanelen op (bedrijfs)daken en in zonnevelden.
We onderzoeken verder de mogelijkheden voor
zonne-energie, zonder onacceptabele hinder voor
de natuur. En willen inwoners de kans geven om
mee te profiteren van de opbrengst. We willen een
continue dialoog organiseren over windparken en
zonnevelden en niet pas als er een project start.
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	Meer ruimte voor natuur,
voetgangers en fietsers

Onze lijsttrekker

	Anneke
Dubbink

	De PvdA kiest voor een fijne leefomgeving: versterken van de groene recreatie- en natuurgebieden,
onze parken, de kinderboerderij, de volkstuinen
en de biodiversiteit en meer ruimte en voorrang
voor voetgangers en fietsers bij herinrichting.
Ook stimuleren we de omschakeling naar nieuwe
vormen van landbouw die meer ruimte bieden voor
biodiversiteit. Wij gaan voor een uitbreiding van
recreatieve wandel- en fietspaden in het buitengebied.

	“Vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de
PvdA in Houten. Ik heb kansen gekregen mezelf te
kunnen ontwikkelen. Voor mij is het vanzelfsprekend
mijn best te doen om voor anderen van betekenis te
zijn. Door te zorgen dat ieder kind dat naar school
gaat dezelfde kansen heeft. Door iedereen de kans
op een betaalbare woning te bieden. Door te kiezen voor goede zorg en meer bedrijvigheid in onze
gemeente. En door bij te dragen een duurzamer en
groener Houten.”
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Arnold Biesheuvel:

“GEVARIEERD BOUWEN;
UITBREIDEN IN OOST”
“De PvdA heeft de gemeenteraad meegegeven om het aantal
woningen in Houten fors uit te
breiden. Wij willen dat er gevarieerd wordt gebouwd; er is een
tekort aan alle typen woningen.
Appartementen zijn hard nodig,
maar er is ook behoefte aan verschillende typen
eengezinswoningen en woningen voor mensen
die zorg nodig hebben. Houten ontkomt niet
aan grootschalige uitbreiding. De beste locatie
daarvoor de oostkant van Houten. Want daar is
ruimte om snel te bouwen in een aantrekkelijke
omgeving.”

Bouwen! Liever
vandaag dan morgen

De woningnood in Houten is groot. Voor jongeren, starters en
senioren is het bijna onmogelijk een betaalbare woning te vinden.
Maar ook voor de politieagent, de verpleegkundige of leraar is
het niet te doen. Ook voor wie huren wil, is de situatie allerbelabberdst. Zo kwamen huurders van nieuwe woningen in De Kiem er
pas bij het ondertekenen van hun huurcontract achter dat zij na
twee jaar hun huis uit moesten. Dankzij onze inzet werden hun
tijdelijke huurcontracten gelukkig omgezet naar contracten voor
onbetaalde tijd.

Voorrang voor Houtenaren
We hebben 4- tot 5.000 nieuwe woningen nodig om daar een eind
aan te maken. Laten we dus snel gaan bouwen, te beginnen in het
Centrum, de Molenzoom en bij de Koppeling. Voor grootschaliger
bouwen kiezen we voor Houten-Oost. En voor voorrang aan starters, doorstromers en senioren uit de gemeente Houten.

De kracht van alle
inwoners benutten

Paul Oosterhoff:

“SAMENWERKEN,
VOORAL MET U”

Deze tijd vraagt om een andere rol van de gemeente dan vroeger.
Die moet los durven laten. De basishouding moet zijn: ‘Wat heb
jij als inwoner nodig om samen met ons aan een oplossing te werken?’ De PvdA wil dat de gemeente mensen stimuleert om mee te
doen, ook die mensen die zich niet vanzelf melden. We moedigen
initiatieven aan die mensen in de wijk of dorpskern bij elkaar
brengen. En we willen de samenwerking binnen de gemeente verbeteren om te voorkomen dat mooie bewonersinitiatieven ergens
in het gemeentehuis vastlopen.
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“De lokale politiek van Houten is
er één van samenwerken. Niet
alleen met andere partijen, maar
als het aan de PvdA ligt vooral
ook met u. Omdat wij weten dat
uw bijdrage als inwoner nodig is
om veilig, duurzaam en prettig te
wonen in onze gemeente. Of zoals Mahatma
Gandhi zei: ‘Alles wat je voor mij doet zonder
mij, doe je tegen mij’.”

Moni Wiersma-Rensen:

“IK WIL JONGE
GENERATIE KRACHTIG
VERTEGENWOORDIGEN”
“Ik vind het belangrijk dat er ook
jonge mensen meewerken aan
onze toekomst en politiek actief
zijn. Ik neem mijn eigen ervaring en beleving mee, maar wil
vooral ook luisteren naar wat er
bij jongeren leeft. Dat zet ik in om
de jongere generatie krachtig te vertegenwoordigen.”

Ook jongeren kunnen
op ons rekenen

De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn: het
mag nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. De PvdA wil dat
kinderen en jongeren voluit mee kunnen doen op school, in sport
en in cultuur. We staan voor goed praktijkonderwijs, met een sterke band tussen school en het lokale en regionale bedrijfsleven.
Een beperkt budget mag nooit de reden zijn waarom kinderen en
jongeren tussen wal en schip vallen of vereenzamen: zij moeten
de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

In Houten telt
iedereen mee

Vincent van Polanen Petel:

De PvdA wil dat iedereen volwaardig mee kan doen en zichzelf
kan zijn in Houten. Onze jeugd moet veilig, gezond en gelukkig
kunnen opgroeien en een goede start maken op school. Mensen
met een beperking helpen we aan passend werk of zinvol vrijwilligerswerk. Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen, met de meest
kwetsbare inwoners voorop. We zorgen dat het welzijnswerk op
peil blijft in de wijken en dorpskernen. En we willen dat Houten
een bruisend cultuurleven krijgt. Want corona toont overduidelijk
aan: cultuur is onmisbaar voor een gezonde samenleving.
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“STOP MET
AANBESTEDINGEN
IN DE ZORG”
“Vaste gezichten en mensen met
een groot netwerk in de wijk zijn
goud waard in de zorg en hulpverlening. Daarom zijn we geen
voorstander van aanbestedingen.
Langdurige contracten zijn beter.
Dan kunnen zorgaanbieders ook
plannen voor de lange termijn maken.”

Anneke Dubbink:

“ENERGIEBESPARING
MOET BETAALBAAR ZIJN”
“De PvdA wil dat iedereen energiebesparende maatregelen kan
betalen. Als gemeente kun je daar
veel aan bijdragen. Bijvoorbeeld
door collectief dubbel glas of
spouwmuurisolatie in te kopen.
Door subsidies of gunstige leningen te verstrekken. En door mensen met een
lager inkomen hun energie slurpende koelkast
of verwarmingsketel om te laten ruilen voor een
zuinig apparaat.”

Snel verduurzamen

We hebben haast met de verduurzaming van Houten. Minder
steen, meer groen en natuurinclusief bouwen is nodig om wijken
klimaatbestendig te maken. Een flinke stap voorwaarts maken
om energie op te wekken met duurzame bronnen. Opbrengsten
van zonne- en windenergie in eigen gemeente moeten binnen
lokale coöperaties blijven. Met die opbrengsten kunnen nieuwe
initiatieven worden betaald waar inwoners van profiteren. Gaat
er een streep door het windmolenpark Goyerbrug? Dan willen we
snel samen met inwoners een nieuwe locatie voor een windpark
vinden. Want dat is nodig om aan de energiedoelstelling van de
gemeente Houten te voldoen. Maar dan niet in de natuur, maar
langs snelweg, spoorlijn of kanaal.

Een solidair Houten

Will Mossink:

De PvdA staat voor solidariteit. Bij pech past het niet om te
straffen, maar om kansen en perspectief te bieden. Kinderen in
gezinnen met een laag inkomen, moeten op school goede bijles
kunnen krijgen en niet aangewezen zijn op commerciële bijlesbureaus. We zijn voor regelarme bijstand en voor een makkelijke
overgang van uitkering naar werk: wie aan het werk gaat, moet
niet achteruitgaan in inkomen. We zetten ons in voor goed werk.
Daarom willen we de Houtense Werktafel behouden, het netwerk
van werkgevers, gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen,
lokale initiatieven en werkzoekenden.

6

“EEN STERK NETWERK OM
MENSEN HEEN”
“Ik ga voor een solidaire samenleving waarin iedereen mee kan
blijven doen. Mensen die geen
werk hebben of hun werk dreigen
te verliezen, hebben een sterk
netwerk om hen heen nodig.”

Alptekin Akdogan:

“SNEL WIJKAGENTEN
ERBIJ”
“Volgens de landelijke norm zou
Houten 10 wijkagenten moeten
hebben – 1 per 5.000 inwoners.
Maar we hebben er 6. Er moeten
snel meer wijkagenten bijkomen.
Want de wijkagent is de sleutelpersoon in de wijk die voor verbinding zorgt. We zetten ook in op de inbreng
van wijkbewoners zelf, in burgerwachten en
WhatsAppgroepen. Inwoners kunnen inwoners
aanspreken en corrigeren, maar de overheid
treedt op en handhaaft.”

Een veilige en
bereikbare wijk

Veiligheid is voor ons een basisvoorwaarde. Houten heeft meer
wijkagenten nodig. Samen met hen én bewoners willen we het
aantal woninginbraken, autokraken en fietsdiefstallen terugdringen. En we zetten ons in voor een veilige en schone woonomgeving. Maar we willen ook dat inwoners zich veilig kunnen
verplaatsen. Zo ondersteunen we initiatieven als AutoMaatje en
Stichting Vervoer Houten. Willen we dat Houten blijft investeren
in goede fietspaden en stallingen. En willen we ervoor zorgen dat
ieder kind veilig naar school kan fietsen. En wat betreft de halve
aansluiting op de A12: dat moet snel een volledige aansluiting
worden.

Waarom de gemeentepolitiek volgens deze inwoners zo belangrijk is:
Onderwijs onmisbaar

Niet de druk van tijdelijke huur

Onderwijs is onmisbaar om ieder kind gelijke kansen te
kunnen bieden. Dat kunnen de leraar en de school niet
zonder een actieve gemeente die ondersteunt en verbindt.
Zodat kinderen nog meer kansen krijgen om hun talent
te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Om
ervaringen op te doen, die je thuis misschien niet zomaar
tegenkomt of die je in deze lastige coronatijd hebt gemist.
Als jeugdhulp nodig is, moet die snel ter plekke zijn en
goed aansluiten bij passend onderwijs op school.

Ik vind het belangrijk dat de gemeente zich verbindt met
inwoners. Neem als voorbeeld de nieuwbouwwijk de Kiem
van Houten Na tussenkomst van de gemeente en de PvdA
heeft de verhuurder de tijdelijke huurovereenkomsten
omgezet in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Je wil
wonen zonder druk van een tijdelijk huurcontract. Kijk je
naar wijken, dan zie ik graag dat de gemeente actief inzet
op veiligheid. Door preventieve aanwezigheid van politie
op straat en door te weten wat er leeft onder de inwoners.

Anneke Spoon, intern begeleider en adviseur in het
basisonderwijs

Giorgio Bont, griffier strafrecht bij de rechtbank MiddenNederland

Kunsteducatie helpt

Lasten én lusten van zon en wind

Kunsteducatie verrijkt je blik en geeft een nieuwe kijk.
Deze ervaringen maken jongeren flexibeler en creatiever.
Ze twijfelen minder, durven meer en worden zelfverzekerder. Binnen mijn werk in de kunsteducatie draag je iedere
dag bij in de ontwikkeling van de jongeren. Het helpt écht
als een gemeente kunsteducatie ondersteunt en niet als
‘extraatje’ ziet. Die steun blijven we nodig hebben, zodat
kunst in ieders leven de horizon verbreedt.

Houten moet in 2040 energieneutraal zijn. Dat lukt alleen
als we ook zonne- en windenergie in eigen gemeente gaan
opwekken. Bij de keuze waar dat moet gebeuren, moet
de gemeente inwoners betrekken. Als windmolens en
zonneveleden in coöperatief bezit zijn van inwoners, zorg
je dat zij niet alleen de lasten, maar ook de lusten ervaren.
En in de toekomst levert lokaal opgewekte energie
hopelijk rechtstreeks aan inwoners van Houten. Daarmee
krijg je een lage stabiele prijs en voorkomen we te hoge
energierekeningen.

Niels Wolfkamp, artistiek leider Theatermakerij STORM

Geert Gerritse, voorzitter Coöperatie Opgewekt Houten

7

Geef ons
jouw stem
op 16 maart!

Jocko Rensen:

Ons thuis
is Houten

Stem PvdA, lijst 7
Een aantrekkelijke gemeente Houten waar iedereen,
van jong tot oud, een betaalbare woning kan vinden.
Waar de inwoners profiteren van verduurzaming.
En waar iedereen meetelt, meedoet en zich veilig en
gezien voelt. Daar maakt de PvdA zich sterk voor. Ook
de komende vier jaar doen we weer onze uiterste best
voor jou.
De PvdA is een partij van en voor positieve mensen die
het beste van Houten willen maken. We bereiken meer
als we het samen doen en met velen zijn.
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“Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar over het algemeen
vind ik het heel fijn om in Houten te wonen. Samen met
mijn vrouw woon ik in Houten-Noord, in het huis waar
onze kinderen zijn opgegroeid en de wereld zijn gaan
ontdekken. Hoe rooskleurig het ook lijkt, de toekomst
vraagt veel meer van ons en ook in Houten is er genoeg
te verbeteren en te wensen. Betaalbare woonruimte voor
onze kinderen. Zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij,
betaalbaar en toegankelijk. Ruimte om jezelf te zijn en
samen te leven. Maar ook: hoe herstellen we het vertrouwen in elkaar? Kortom: onze ambitie is te zorgen dat
Houten ons thuis is en blijft, van en voor ons allemaal!”
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Meer weten over ons programma? Ga naar onze website: houten.pvda.nl
instagram @PvdaHouten facebook PvdA Houten TWITTER @PvdAHouten

