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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen
Woningbouwprogramma
Ambities
•
•
•

•
•

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente regie voert, zorgt voor samenhang en een
geïntegreerde ontwikkeling bij grootschalige woningbouw en transformatie van
kantoorpanden en winkels.
NatúúrlijkHouten wil dat woongebouwen uit niet meer dan maximaal 6 woonlagen bestaan.
NatúúrlijkHouten wil tot 2040 4800 woningen toevoegen door het transformeren van
winkels en kantoorpanden, het splitsen van woningen, het bouwen van een nieuwe
woonwijk in Houten-Oost, het op kleine schaal toevoegen van woningen in Schalkwijk, ’t
Goy en Tull en ’t Waal.
NatúúrlijkHouten wil uiterlijk in 2030 voor jongeren 800 woningen gerealiseerd hebben.
NatúúrlijkHouten zet in op 30% sociale huur en 20% goedkope koop.

Houten-Oost
Ambities
•
•
•
•
•

NatúúrlijkHouten wil 3.200 woningen bouwen in Houten-Oost, óók voor inwoners met een
lagere beurs of een modaal inkomen.
Houten-Oost wordt een innovatieve en uiterst duurzame energie-plus wijk (bron: Houtens
Manifest).
Houten-Oost wordt een gemengde wijk, met een mix van hoog- en laagbouw met een
maximum van 4 of 5 woonlagen.
NatúúrlijkHouten streeft ernaar de eerste woningen in Houten-Oost in 2025 te realiseren,
eventueel via flexibele woningen.
Met woningbouwcoöperatie Viveste worden meerjarenafspraken gemaakt bij de bouw van
woningen in Houten-Oost.

Geen woningbouw in Noordwest
Ambities
•
•

Grootschalige nieuwbouw in Noordwest is voor NatúúrlijkHouten uitgesloten en dus een no
go!
NatúúrlijkHouten wil een groene buffer tussen Houten, Nieuwegein en Utrecht en deze met
de aanplant van extra bomen tussen de A12, A27 en Houten versterken.

Centrum, Molenzoom en Koppeling
Ambities
•
•
•

Transformatie van kantoren en winkels in Centrum, Molenzoom en Koppeling vindt onder
regie van de gemeente plaats op zijn Houtens, met respect voor de huidige inwoners en
volgens een integrale visie op het gebied.
De hoogte van te transformeren panden of nieuw te bouwen panden op plekken waar nu
kantoren of winkels staan is gelijk aan de bestaande hoogte.
De Molenzoom wordt een 30 kilometer per uur zone.
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Vervolg Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen
Het Oude Dorp
Ambities
•
•

Woningbouw in het Oude Dorp is slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan, maar alleen
als het past bij het karakter van het Oude Dorp.
Het Oude Dorp is geen hoofdwinkel gebied maar een wijk met historische betekenis in
Houten en met een bijzondere sfeer. Die uitstraling, met horeca en een beperkte
winkelfunctie, wil NatúúrlijkHouten behouden.

Andere binnenstedelijke ontwikkelingen binnen de kern Houten
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten is voor het (opnieuw) instellen van een welstandscommissie voor het
doen van een toets op concrete binnenstedelijke bouwplannen.

Bouwen in ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal (Kleine kernen)
Ambities
•
•

Woningbouw in ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal vindt gefaseerd en onder regie en
aansturing van de gemeente plaats op basis van een integrale visie.
NatúúrlijkHouten is voorstander van experimentele woningbouw in de kernen.
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Bouwen voor jongeren
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil tot 2030 800 woningen bouwen voor jongeren.

Bouwen voor senioren
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil nieuwe woonconcepten zoals gemengde hofjes, een Knarrenhof en
andere vormen van wonen in collectief verband kansen geven en vindt dat de gemeente
deze initiatieven moet aanmoedigen en toejuichen en hierbij ondersteuning moet bieden.

Bouwen voor regio of voor inwoners van Houten
Ambitie
• NatúúrlijkHouten wil zoveel mogelijk bouwen voor de Houtense woningbehoefte.
Geen beleggerswoningen, zelfbewoningsplicht!
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht moet
invoeren.

Vervolg Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen
Behoud van het karakter van Houten
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten kiest voor behoud van het Houtense karakter en is tegen verstedelijking
en hoogbouw.

Klimaat en duurzaam bouwen
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil duurzaam en klimaatneutraal bouwen en waar mogelijk
energiepositief.

Betaalbaarheid
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten kiest waar mogelijk voor het inzetten van financiële instrumenten zoals
Koopgarant om het kopen van een woning voor starters makkelijker te maken en woningen
betaalbaar te houden.
NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente vaker moet overwegen om het voorkeursrecht
gemeenten toe te passen.
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Overige ambities bij nieuwbouw
• Inspelen op uitdagingen die ontstaan door klimaatverandering. Zoals afvoer van
hemelwater, absorptie, bepaalde nieuwe soorten vegetatie, schaduwplekken,
gemeenschappelijke ruimten waar bij extreme hitte of kou mensen bij elkaar kunnen
vertoeven.
• flexibel bouwen, zodanig dat woningen naar behoefte kunnen worden gesplitst of
samengevoegd, zodat gemakkelijker ingespeeld kan worden op veranderende
woonbehoeften
• modulair bouwen, zodat er snel gebouwd kan worden.
• voldoende ruimte en capaciteit voor benodigde uitbreiding van voorzieningen, zoals
scholen, winkels, sportfaciliteiten en parkeerplaatsen.
• voldoende capaciteit van ontsluitende infrastructuur voor alle vormen van vervoer, waarbij
NatúúrlijkHouten met name de fietsinfrastructuur koestert.
• stimuleren en inrichten van verschillende vormen van elektrisch vervoer. De auto zo veel
mogelijk weren uit nieuwe wijken. Alternatief vervoer bevorderen.

Hoofdstuk 3 Duurzaamheid
Energiebesparing
Ambities
•

•
•

NatúúrlijkHouten pleit voor voorlichtingscampagnes zoals via de Duurzaamheidspagina in
het Houtens Nieuws over energiebesparing met de mogelijkheid voor ondersteuning bij de
uitvoering zoals een adviesgesprek over het verduurzamen van woningen.
NatúúrlijkHouten pleit voor ambitieuze afspraken over de energietransitie in de
prestatieafspraken tussen de gemeente en Viveste.
NatúúrlijkHouten pleit voor het actief onder de aandacht brengen door de gemeente van de
verplichting voor bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van 5 jaar uit te voeren.

Duurzame Warmte
Ambities
•

•

NatúúrlijkHouten streeft dat inwoners in alle wijken en kernen uiterlijk in 2023 weten
wanneer hun wijk of kern van het aardgas af gaat met een advies wat hun daarom te doen
staat.
NatúúrlijkHouten streeft ernaar dat inwoners en bedrijven steun krijgen van de gemeente
om op korte termijn te verduurzamen via bijvoorbeeld de hybride warmtepomp en
daarvoor landelijke subsidies te gebruiken.

Duurzame energieopwekking
Ambities
•
•

•

NatúúrlijkHouten zet vol in op zonne-energie op grote daken.
NatúúrlijkHouten vindt dat omwonenden bij de realisering van energie-opwekinstallaties in
hun omgeving niet alleen moeten kunnen participeren maar dat zij ook zeggenschap
moeten krijgen via een Omwonendenraad (zoals bijvoorbeeld een Ondernemingsraad in
een bedrijf).
NatúúrlijkHouten streeft naar 100% lokaal eigendom van energie-opwekinstallaties en dat
de winsten zoveel mogelijk ten goede komen aan alle inwoners, waarbij ook nietkapitaalkrachtige inwoners de kans moeten krijgen om te participeren.

Innovatie
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente open moet staan voor nieuwe vormen van
energieopwekking en dat ze initiatieven hiertoe moet stimuleren.

Klimaatadaptatie
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten zet zich in voor zoveel mogelijk openbaar en particulier groen.
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Vervolg Hoofdstuk 3 Duurzaamheid
Circulaire Economie
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten streeft ernaar dat de gemeente zoveel mogelijk maatschappelijk
verantwoord en circulair inkoopt en aan derden bij de uitvoering van projecten eisen op dit
vlak stelt.

Hoofdstuk 4 Mobiliteit
Langzaam verkeer
Ambities
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Stimuleren van eigen fietsbezit, met name voor jonge kinderen.
Voldoende fietsparkeergelegenheid (ook voor afwijkende fietstypen) in de openbare
ruimte, fietstransferia en nieuw te bouwen appartementen, alsook bij bedrijven.
In het buitengebied de doorgaande fietsroutes inrichten als fietsstraat.
Volwaardige doorgaande fietsroutes naar de buurgemeenten, waar mogelijk met extra
schakels om omrijden te verminderen.
Onderzoeken of ‘gedockte’ huurfietsen een goede aanvulling kunnen vormen op de OV
fietsen.
Verbeteren van looproutes, bijvoorbeeld waar de stoep plotseling eindigt halverwege de
straat, én barrières beslechten voor slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn en
scootmobielen.
Op drukke locaties zoals het Rond, Castellum en het Oude Dorp de auto verder
terugdringen.
De auto verder terugdringen bij het naar school brengen en halen.
Het fietsverkeer op het Eiland van Schalkwijk stimuleren, te beginnen met het
aantrekkelijker maken van de Lekdijk door deze auto- en motorluw te maken.

Automobiliteit
Ambities
•
•
•
•

Limesbaanaansluiting op de A12 van en naar het oosten.
Stimulering van deelautogebruik: de meeste inwoners hebben binnen 300 meter van hun
huis meerdere deelauto’s ter beschikking.
Stimulering van elektrisch rijden door uitbreiding van het aantal laadpalen, o.a. door het
zoeken naar verdienmodellen daarvoor.
Om het gebruik van de auto binnen Houten te beperken en om te voorkomen dat auto’s af
en aan rijden, is NatúúrlijkHouten voorstander van afhaalpunten voor boodschappen en
overige pakketjes op plekken die zich daarvoor lenen, zoals bedrijventerreinen.
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Vervolg Hoofdstuk 4 Mobiliteit
•

NatúúrlijkHouten wil extra werkgelegenheid realiseren in Houten en streeft ernaar om bij de
Utrechtse kennishub op de Uithof te gaan horen. Zo kunnen meer Houtenaren op de fiets naar
hun werk, en bijkomend voordeel is dat meer mensen uit omringende gemeenten hier naartoe
kunnen fietsforenzen, zodat de fietspaden in beide richtingen beter benut worden.

Hoofdstuk 5 Natuur en landschap
Landschap
Ambities
•
•

Met de ontwikkeling van Houten-Oost wil NatúúrlijkHouten een Kromme Rijn-park creëren,
NatúúrlijkHouten wil Bos Nieuw Wulven aan laten sluiten op Fort Vechten.

Natuurbeheer en natuureducatie
Ambities
•
•
•

NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de gemeente de Milieuwerkgroep Houten blijft
ondersteunen.
NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de gemeente agrarisch landschapsbeheer
ondersteunt en dat zij subsidies daarvoor actief onder de aandacht brengt van agrariërs.
NatúúrlijkHouten juicht initiatieven die verbinding maken tussen boeren en burgers en die
samenwerking bevorderen tussen agrariërs en andere inwoners toe en vindt dat de
gemeente deze kan faciliteren en bevorderen.

Weidevogels
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich inzet voor meer plas-drasgebieden en
bloemenzones en zich inzet voor een goed leefgebied voor weidevogels.
NatúúrlijkHouten vindt dat agrariërs die zich extra inzetten voor de kwaliteit van het
landschap, agrarisch natuurbeheer, weidevogels en de biodiversiteit beloond dienen te
worden.

Biodiversiteit
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten wil periodiek de effecten meten van de projecten en maatregelen
opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsplannen Biodiversiteit.
NatúúrlijkHouten wil inwoners stimuleren om ruimte te creëren voor biodiversiteit op eigen
terrein.
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Hoofdstuk 6 Samenleven
Zorg en Welzijn
Maatwerk
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten pleit, gezien de zeer complexe regelgeving, naast maatwerkoplossingen,
ook voor onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Mantelzorgers
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich actief opstelt om respijtzorg aan te bieden.

Senioren
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten wil thuis- en verpleegkundige zorg stevig op wijkniveau inbedden.
NatúúrlijkHouten wil senioren expliciet betrekken bij het concretiseren van onze ambitie
“Houten één van de Senior-vriendelijkste gemeenten van ons land”.
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Jeugdzorg
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten zet zich binnen de regio in om een stevige samenwerking met andere
gemeenten, opleidingen en instellingen aan te gaan om de knelpunten in de jeugdzorg op te
lossen.

Opvang vluchtelingen
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten is bereid om op een positieve wijze te reageren op een eventuele vraag
vanuit de Rijksoverheid om zorg te dragen voor de opvang van een beperkte groep
vluchtelingen.
NatúúrlijkHouten zal zich blijvend inzetten om statushouders in staat te stellen om een
volwaardige plek in onze samenleving in te nemen.

Voorzieningen
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten streeft naar toegankelijke ontmoetingsplaatsen en -activiteiten voor
ouderen en jongeren in iedere wijk van Houten. De gemeente stimuleert en faciliteert
(buurt)initiatieven die een bijdragen leveren aan het ‘Nabuurschap’.

Vervolg Hoofdstuk 6 Samenleven

Werk en inkomen
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich tot het uiterste inspant om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden en ook zelf het goede voorbeeld geeft.

Armoede
Ambitie
•

Alle kinderen in Houten hebben recht om op een volwaardige wijze aan sportieve en
culturele activiteiten deel te nemen.

Bijstand
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil deze armoedeval beperken, bijvoorbeeld door voor een bepaalde
periode te experimenteren met werken met behoud van uitkering.

Onderwijs
Onderwijs en Corona
Ambities
•
•
•
•

•

•
•

NatúúrlijkHouten wil dat elk kind een startkwalificatie kan behalen; zonder dat wordt het
vinden van een goede en zekere baan heel lastig. Daarom is het nodig om intensief samen
te werken met het VSO, middelbare scholen en MBO-instellingen.
NatúúrlijkHouten wil scholen helpen om zich te ontwikkelen tot sociale
ontmoetingsplaatsen.
Met schoolbesturen wil NatúúrlijkHouten komen tot prestatieafspraken om
kansengelijkheid te stimuleren en leerachterstanden te voorkomen (een Lokale Educatieve
Agenda).
Samen met partners op het gebied van kinderopvang, zorg, sport en cultuur wil
NatúúrlijkHouten zorgen voor extra investeringen in jonge kinderen (voor- en vroegschoolse
educatie) en voor de oudere kinderen een naschools programma (schooldagverlenging) op
gebied van bewegen, gezonde leefstijl en culturele ontwikkeling.
Bijles hoort niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Dure bijlessen vergroten de
ongelijkheid. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in
studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school kunnen krijgen. Scholen
ontvangen hiervoor extra middelen.
NatúúrlijkHouten vindt dat ieder kind mee moet kunnen doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten, kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen en daardoor
opbloeien. Samenwerking met de Stichting Leergeld is hierbij van belang.
Om de leesvaardigheid te bevorderen wil NatúúrlijkHouten dat ieder kind door ouders,
school, bibliotheek en vrijwilligers actief wordt aangezet tot lezen en daardoor de waarde
ervan leert te waarderen. NatúúrlijkHouten ondersteunt dan ook de huidige gratis
bibliotheekpas voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar.
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•

NatúúrlijkHouten wil ervoor zorgen dat meer leraren in onze gemeente (betaalbaar) kunnen
wonen door meer bekendheid te geven aan de daarvoor bestemde gemeentelijke regeling.

Kunst en cultuur
Ambities
•
•
•
•
•
•

Ons Theater aan de Slinger financieel overeind houden, dus in ere houden.
Het Kunsthuis Houten permanent huisvesten, zo mogelijk nabij Theater aan de Slinger.
Decentraal voldoende geschikte (kleine) ruimtes voor kunst en cultuurbeoefening
beschikbaar hebben, in ieder geval voor de jeugd. Immers ‘zelf maken’ en ‘zelf meemaken’
is onontbeerlijk voor hun ontwikkeling en de ontplooiing van hun talenten.
Vasthouden aan cultuurlessen op basisscholen en aanvullend daarop liefst voor alle
groepen
1 lesuur muziekonderwijs per week. Zelf muziek maken is erg goed voor het brein.
Betaalbaarheid van de lessen van Houtens Muziek Collectief mogelijk maken, opdat ook
kinderen en volwassenen met een kleinere beurs daar toegang toe hebben.
Herinvoering van de huis-aan-huis gemeentegids met een actueel overzicht van
verenigingen, cursussen, docenten en andere aanbieders, zodat het aanbod goed onder de
aandacht wordt gebracht.

Sport en bewegen
Topsport
Ambities
•

•
•

NatúúrlijkHouten wil voor het primair onderwijs breed opgeleide vakleerkrachten om zo
bewegingsonderwijs duurzaam in te zetten. Is een vakdocent niet beschikbaar, dan wil
NatúúrlijkHouten dat oplossen door gebruik te maken van de inzet van stagiaires of
gediplomeerde trainers en vrijwilligers van sportverenigingen uit onze gemeente.
NatúúrlijkHouten wil dat alle kinderen kunnen sporten en dat de gemeente voldoende
financiële middelen vrijmaakt voor degenen die dat nodig hebben.
NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten
deelnemen aan sport en bewegen, óók bij de verenigingen.

Sporten in de buitenlucht
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeelerpaden, maar
ook skateplekken en basketbalpleintjes waar op een uitdagende maar veilige wijzen gesport
kan worden.

Recreatie
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de recreatieve voorzieningen van een goede
kwaliteit en goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers.
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Hoofdstuk 7 Politiek en Inwoners
Pijler 1 Transparantie en Betrokkenheid
Ambities transparantie en betrokkenheid
•

•
•

•

In de komende raadsperiode wil NatúúrlijkHouten experimenteren met een zogenaamde
gelote burgerraad. Dit is een veelbelovende democratische innovatie om groepen die een
kloof tussen inwoners en politiek ervaren weer bij de besluitvormingsprocessen te
betrekken.
Ook willen wij op soortgelijke basis in samenspel met de middelbare scholen een
jongerenraad initiëren. Jongeren hebben veel te vertellen over hun leefomgeving en zijn
altijd bereid om inzicht te bieden in wat hen beweegt.
Om de kennis en ervaring van onze inwoners te benutten wil NatúúrlijkHouten, naast de
Adviesraad Sociaal Domein, experimenteren met (meestal) tijdelijk of op ad hoc basis
ingestelde expertgroepen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de bewonersgroep
Molenzoom die actief betrokken is bij de herontwikkeling van de Molenzoom. Ook zien wij
kansen op andere maatschappelijke thema’s en projecten zoals Verkeer en Milieu of
Klimaat (bijv. de Energietransitie). De expertgroepen krijgen een erkende positie in het
besluitvormingsproces.
NatúúrlijkHouten wenst dat er in het nieuwe college een wethouder Burgerparticipatie
komt die leiding geeft aan een volwaardige invulling van burgerparticipatie.

Pijler 2 Integriteit
Ambities integriteit
•
•

NatúúrlijkHouten wil een duidelijk integriteitsbeleid en een goed functionerende
klokkenluidersregeling.
Houten beschikt over een Sociaal Ombudsfunctionaris. NatúúrlijkHouten wil een bredere
invulling van deze functie opdat inwoners een onafhankelijk aanspreekpunt hebben op alle
terreinen van de gemeentelijke dienstverlening.

Pijler 3 Dualiteit
Taakafbakening College en Gemeenteraad
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wendt al haar invloed aan om ervoor te zorgen dat er na de verkiezingen
een coalitieakkoord komt waarin de minderheid in de Raad zich gehoord, gekend en erkend
voelt.

Werkwijze College van B & W
Ambitie
•

Nieuwe vormen van burgerparticipatie vragen om procesexpertise op dit punt binnen het
gemeentelijk apparaat.
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Vervolg Hoofdstuk 7 Politiek en inwoners
Informatieplicht
Ambitie
•

Ontwerp een richtlijn voor het hanteren van de actieve informatieplicht met concrete
vermelding van onderwerpen waarvan gebleken is dat er behoefte bestaat aan duidelijkheid
of structurering.

Werkwijze Gemeenteraad
Ambitie
•

Er moeten enerzijds middelen vrijkomen om politieke partijen te ondersteunen bij het
organiseren van bijeenkomsten om ‘het gesprek’ met de samenleving aan te gaan
(participatiebudget). Anderzijds is er budget nodig dat vooral ten doel heeft de persoonlijke
ontwikkeling (kennis en competenties) van raadsleden en commissieleden te vergroten.

Werkwijze ambtelijke organisatie
Ambitie
•

Om de dienstverlening van de gemeente aan te passen aan de eisen van deze tijd zet
NatúúrlijkHouten in op investeringen in de ambtelijke organisatie en griffie.
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Pijler 4 Regionale Samenwerking
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten wil zich sterk maken voor een helder afwegingskader of regionale
samenwerking nodig is of niet.
Regionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn zoveel mogelijk publieke lichamen.

Hoofdstuk 8 Openbare ruimte
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten zet zich in voor het behoud en verbetering van een kwalitatief goede
openbare ruimte.
NatúúrlijkHouten juicht de inzet van inwoners bij de verzorging van de openbare ruimte toe
en vindt het een goede zaak als de gemeente deze inzet faciliteert.

Hoofdstuk 9 Vitale Kernen
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente de inwoners van de kernen stimuleert en faciliteert
bij het nemen van initiatieven die ten doel hebben de leefbaarheid van de kernen te
vergroten.

Hoofdstuk 10 Ondernemen
Ambities
•
•
•

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich inspant om het aantal banen in Houten in
overeenstemming te brengen met de beroepsbevolking.
NatúúrlijkHouten wenst dat het bedrijventerrein Doornkade een volwaardig
bedrijventerrein blijft, in het bijzonder ook voor het lokale MKB, startups en zzp’ers.
NatúúrlijkHouten vindt dat op de gemeentelijke website Doornkade net zoals andere
bedrijventerreinen in Houten vermeld dient te worden als bedrijventerrein en zo actief
onder de aandacht wordt gebracht van ondernemers.
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Hoofdstuk 11 Veiligheid
Verkeersveiligheid
Ambities
•
•
•
•
•
•
•

NatúúrlijkHouten wil het autoverkeer terugdringen, met name rondom scholen en
sportvoorzieningen, door het fietsgebruik te stimuleren. Dat is niet alleen goed voor de
verkeersveiligheid, maar ook gezond.
NatúúrlijkHouten zet zich in voor het veiliger maken van een aantal specifieke
verkeerssituaties zoals bij de fietstunnels De Maat/Koppeling en De Slag/De Staart en de
kruising Molen/Kruitmolen.
NatúúrlijkHouten zet zich in voor het veiliger maken van de Beusichemseweg in ’t Goy
richting Goyerbrug (vrij liggend fietspad).
NatúúrlijkHouten zet zich in voor het veiliger maken van het fietspad van de
Schalkwijkseweg met de Korte Uitweg in Schalkwijk en door snelheidsbeperkende
maatregelen op de Jonkheer Ramweg en de Provinciale weg.
NatúúrlijkHouten zet zich in voor een veiliger Lekdijk door snelheidsbeperkende
maatregelen voor auto’s en motoren en handhaving daarvan.
NatúúrlijkHouten zet zich in om de maximumsnelheid binnen de wijken en op de
toegangswegen naar het Centrum, Castellum en het Oude Dorp te verlagen tot max 30 km
per uur.
NatúúrlijkHouten zet zich in om maatregelen te nemen tegen de overlast door scooters in
de groenzone en op doorgaande fietsroutes.

Sociale veiligheid
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten ondersteunt initiatieven die de sociale veiligheid vergroten.

Geen drugs- en drankmisbruik
Ambities
•
•

NatúúrlijkHouten is voor een gezamenlijke aanpak van politie, ouders, scholen,
sportverenigingen en horeca om drank- en drugsmisbruik tegen te gaan.
NatúúrlijkHouten is tegenstander van het toestaan van coffeeshops in Houten.

Brandveiligheid
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten is voor een actieve aanpak door de gemeente om brand te voorkomen,
door inwoners voor te lichten over preventieve maatregelen.

Vuurwerk
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten wil het afsteken van particulier vuurwerk ontmoedigen en wil als
alternatief een grote vuurwerkshow met Oud en Nieuw.

Hoofdstuk 12 Gemeentelijke financiën
Ambitie
•

NatúúrlijkHouten streeft naar gezonde gemeentefinanciën en stuurt op een sluitende
begroting en meerjarenraming.
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