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Inleiding 
 

 

NatúúrlijkHouten is een nieuwe partij (‘een nieuw politiek geluid’) én een partij die klassiek is. Klassiek 

in de zin dat de partij de meest oorspronkelijke én doeltreffende functie van een politieke partij vorm 

geeft. Meningen van leden en burgers vertalen in beleid en éénmaal gemaakte keuzen bespreken en 

verantwoorden voor de leden en burgers. Zo was én is politiek bedoeld. Van het klassieke Athene tot 

het moderne Houten. Anders gezegd, de politieke partij als functionerende trechter tussen 

samenleving en politiek bestuur, om beleid in het algemeen belang - de gezamenlijke goede zaak - te 

realiseren. NatúúrlijkHouten zal daarom geen protest- of tegenpartij zijn, noch een one issue 

beweging. 

Het motief tot oprichting ligt in de zorg van een groot aantal inwoners bij de politieke cultuur en koers 

van onze gemeente. Die cultuur en koers culmineerden in een absolute nederlaag voor het College van 

VVD, CDA, GroenLinks en CU dat de gemeente van 2018 tot 2022 bestuurde: de nederlaag bij het 

referendum van maart 2021 waarin ruim 66% van alle kiezers in Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t 

Waal het ruimtelijke beleid van het College afwees. 

In onze visie vooral als gevolg van: 

o Het negeren van de vrijwillige inbreng van honderden burgers op de Ruimtelijke Koers, in het 

bijzonder het Manifest Houtense Koers dat een reëel alternatief bood en biedt. 

o Het inzetten van adviesbureaus die de aard en betekenis van Houten niet begrepen. 

o Het negeren van het tegengeluid vormgegeven door de oppositie bestaande uit Groep Aanen, 

ITH en SGP. 

 

Daarnaast lijken partijen niet te willen of te kunnen (?) leren van de nederlaag. De huidige 

Collegepartijen zijn nog altijd voorstander van bouwen in Noordwest, respectievelijk houden deze 

optie open. 

 

Het proces van de Ruimtelijke Koers heeft ons geleerd dat inwoners behoefte hebben aan een andere 

politieke cultuur. Dit vraagt om een open en transparante bestuursstijl met oog voor vernieuwing. Een 

overheid die stimuleert en faciliteert om samen met inwoners en ondernemers nieuwe uitdagingen 

aan te gaan vanuit een open, rechtvaardige en transparante bestuurscultuur. En een gemeente die de 

enorme kracht, kennis en kunde van de Houtense samenleving benut. 

NatúúrlijkHouten (uit de Groep Aanen ontstaan) stelt zichzelf de opdracht om te werken aan de 

verbetering van de politieke cultuur, door openheid en duidelijkheid te realiseren, door het gesprek 

met de inwoners helder en rolvast te voeren. Omdat we zuinig zijn op Houten, voor de huidige én 

toekomstige inwoners. We doen dat door in de eerste plaats een ledenpartij te zijn, hét middel om 

mensen bij het politieke werk te betrekken. Dit verkiezingsprogramma is geschreven door 20 leden en 

sympathisanten van de partij en geredigeerd door Linda Flipse, vastgesteld door het bestuur en 

goedgekeurd in onze ledenvergadering. De schrijvers vormen de voorhoede van de expertgroepen die 

NatúúrlijkHouten vormt om beleid te initiëren en te volgen.  
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Inleiding 

 

 

De partij kent als vereniging een ledenvergadering die tenminste tweemaal per jaar bijeenkomt. De 

ledenvergadering kiest het bestuur dat uit 5 tot 7 leden bestaat. Het werk van de toekomstige 

raadsfractie vormt het hart van het politieke werk. Raadsleden en commissieleden vormen de fractie. 

Uit leden samengestelde expertgroepen ondersteunen hen. We denken aan groepen ruimtelijke 

ordening, volksgezondheid, duurzaamheid, samenleven en cultuur. Daarnaast zullen werkgroepen op 

gebieden als campagne en communicatie actief zijn. Naast informele en thematische bijeenkomsten is 

het directe contact en overleg met de inwoners uiterst belangrijk.  

Vanuit onze ontstaansgeschiedenis en politieke opvatting is dit verkiezingsprogramma geschreven, 

met primair aandacht voor de verbetering van de politieke cultuur en concrete stappen op het vlak van 

wonen, duurzaamheid en samenleven. Op het gebied van wonen kiest NatúúrlijkHouten voor de breed 

gedeelde opvatting dat wij de komende jaren ongeveer 4800 woningen hebben te bouwen. Het 

overgrote deel daarvan zal wat ons betreft in Houten-Oost gebouwd worden en niet op een andere 

locatie. NatúúrlijkHouten garandeert daarmee dat uw tegenstem bij het referendum van maart 2021 

door een stem op onze partij in maart 2022 een logisch én concreet vervolg krijgt. Door de uitwerking 

(onze ambities) van de andere programma-elementen bereidt NatúúrlijkHouten zich voor op een 

actieve rol in de gemeenteraad en zo mogelijk in het nieuw te vormen College. Daarvoor is uw steun 

onmisbaar. Met uw stem, door lid te worden of uw donatie.  Met uw steun maakt u een nieuw politiek 

geluid mogelijk.  

NatúúrlijkHouten: open en rolvast, zuinig op onze prachtige Houtense samenleving.  

 

Hans Bruning 

Voorzitter Bestuur NatúúrlijkHouten 

  

Foto: Karen Machielsen 
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Hoofdstuk 1 Visie en missie 
 

 

Inwoners en ondernemers maken samen de Houtense samenleving. We willen ons via de politiek 
inzetten voor een samenleving waarin sociale samenhang, gemeenschapszin, leefbaarheid en 
duurzaamheid centraal staan. De visie van waaruit het huidige Houten is ontworpen is hierbij voor 
ons een belangrijke inspiratiebron. Met de menselijke maat als uitgangspunt. Iedereen telt mee! 

Onze missie is dat Houten met de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal een vitale samenleving 
blijft en in de toekomst verder tot bloei komt. De inwoners zijn betrokken bij en met elkaar en leven 
plezierig in een gezonde leefomgeving. 

Samen met ú en namens ú willen we zo de lokale politiek versterken. Vanzelfsprekend ligt onze focus 
op een prachtige toekomst van onze mooie gemeente Houten. Daartoe biedt ons partijprogramma 
heldere keuzes op het gebied van wonen en bouwen, duurzaamheid, samenleven en de politieke 
bestuurscultuur. 

NatúúrlijkHouten is een ledenpartij die, gevoed en gedragen door de achterban, het debat aangaat en 
de schakel is tussen raadsfractie en de samenleving. Daar is een politieke partij immers voor bedoeld. 

 

Onze kernwaarden 

Vanuit de waarden Eerlijk, Integer, Open, Transparant en Onbaatzuchtig wil NatúúrlijkHouten via de 
politiek invloed uitoefenen. Om mee te bouwen aan een mooi Houten waar het prettig wonen, leven, 
werken, leren en ontspannen is. Voor alle inwoners van nu en van de toekomst. Samen met u! 

 

 

 

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid 

 

 

 

 
  Foto: Karen Machielsen 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 
 

 

Houten heeft een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving waar het prettig wonen is. Houten 

wordt gekoesterd vanwege het dorpse karakter en het hoge voorzieningenniveau. Dit is te danken aan 

de visie en de strakke regie van de gemeente, het goede stedenbouwkundige ontwerp, met de 

Rondweg, de fietsinfrastructuur en de ruim opgezette wijken met veel groen en waterpartijen.  

De kernwaarden van NatúúrlijkHouten sluiten naadloos aan bij het Houtense DNA, de ontwerp-

principes waaruit Houten ontworpen is en waarbij de mens en de menselijke maat centraal staan:   

o eerst het groen en dan de stenen 
o eerst de voetganger en fietser, dan de auto 
o respect voor bestaande cultuurhistorische elementen en archeologische waarden in het 

landschap 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en gezondheid staan voor NatúúrlijkHouten voorop. Voor NatúúrlijkHouten zijn daarbij de 

GGD-normen voor geluid en luchtkwaliteit leidend. Dit houdt in dat er sowieso geen woningen 

gebouwd worden binnen een straal van 300 m van de A27 en wellicht zelfs een grotere afstand 

vanwege recente inzichten over de schadelijke gevolgen van ultrafijnstof. Aan die normen valt voor 

NatúúrlijkHouten niet te tornen. Gezondheid is daarvoor te belangrijk. 

 

Toekomstdroom NatúúrlijkHouten

De toekomstdroom van NatúúrlijkHouten is dat Houten de meest geslaagde VINEX-locatie in 

Nederland blijft. Kortom: het unieke dorp waar we trots op zijn en dat in de toekomst een 

aansprekend voorbeeld blijft in binnen- en buitenland. 

 

 
              Foto: Karen Machielsen                                    Houten-Zuid 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

Thema’s en ambities 

 

Woningbouwprogramma 
Ook Houten kan bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis en daarom wil NatúúrlijkHouten in 

totaal 4.800 woningen toevoegen in de periode tot 2040 (met dit aantal neemt Houten een evenredig 

aandeel in de aanpak van de woningproblematiek op nationale schaal). NatúúrlijkHouten zet daarbij in 

op 30% sociale huur en 20% goedkope koop. 

NatúúrlijkHouten wil dit realiseren door het transformeren van kantoorpanden en winkels, het splitsen 

van woningen, het bouwen van een nieuwe woonwijk in Houten-Oost en het op kleine schaal 

toevoegen van woningen in Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. We gaan daarbij uit van een 

veranderende woonbehoefte omdat huishoudens kleiner worden. Bovendien vergrijst Houten en is er 

behoefte aan meer jonge inwoners. Voor jongeren willen we daarom 800 woningen realiseren vóór 

2030. Een nieuwe woonwijk bouwen en kantoren en winkels transformeren in een groter gebied zoals 

Centrum, Molenzoom en Koppeling kan niet zonder een overkoepelende visie. Voor wat betreft de 

nieuwe woonwijk in Houten-Oost sluit NatúúrlijkHouten aan bij het Houtens Manifest. Voor wat 

betreft de Koppeling, Molenzoom en Centrum laat NatúúrlijkHouten zich mede inspireren door 

“Binnendorp Molenzoom”. Om te voorkomen dat het één grote lappendeken wordt moet er vanuit 

een plan worden gewerkt en in samenhang met elkaar. NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente 

hierbij de lead moet nemen en regie moet voeren door goede kaders te stellen. Eén van die kaders is 

dat de hoogte van de woongebouwen bestaat uit maximaal 6 woonlagen op plaatsen waar dat kan. 

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. 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

Houten-Oost 

NatúúrlijkHouten kiest er uitdrukkelijk voor om te bouwen in Houten-Oost. Daar liggen de beste 
kansen om voort te bouwen op de Houtense ontwerpprincipes en om er een uiterst duurzame 
woonwijk te realiseren, waarbij inwoners ónder zonnepanelen wonen in een mooie, groene omgeving. 
Omdat in Houten-Oost wellicht nog resten liggen van “De Limes-weg” zetten wij in op vroegtijdig 
archeologisch onderzoek om enorme vertraging verderop in het bouwproces te voorkomen.   

Geen villawijk, maar een wijk met zo’n 3.200 woningen waar óók voldoende plek is voor inwoners met 

een kleinere beurs en een modaal inkomen. Gemengd, met een mix van hoog- en laagbouw, niet hoger 

dan 4 of 5 woonlagen. Met kansen voor starters en doorstromers. Een volwaardige gevarieerde wijk 

met voldoende eigen voorzieningen waar inwoners elkaar kennen. NatúúrlijkHouten wil de bouw van 

woningen in Houten-Oost graag snel starten. Wij denken dat we in de komende vier jaar belangrijke 

stappen kunnen zetten en uiterlijk in 2025 de eerste woningen in Houten-Oost kunnen gaan realiseren. 

Daarnaast kunnen we gemeentelijke gronden al gaan voorbestemmen voor woningbouw, waarbij de 

toekomstige groenstructuur en bijvoorbeeld de gewenste waterloop van de Kromme Rijn al kan 

worden ingetekend. Zolang geen “permanente” woningbouw mogelijk is, ziet NatúúrlijkHouten ook 

kansen voor tijdelijke flexibele woningen, zoals bijvoorbeeld (verplaatsbare) Tiny Houses.  

NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk om concrete afspraken te maken met woningbouwcorporatie 

Viveste bij de realisatie van een meerjarig bouwprogramma van enkele honderden woningen per jaar 

in Houten-Oost. Met alleen een binnenstedelijk woningbouwprogramma kan Viveste onvoldoende 

inspelen op de grote behoefte aan betaalbare sociale woningbouw in Houten. 

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. 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

Geen woningbouw in Noordwest 

Alleen al op basis van het negatieve GGD-gezondheidsadvies wijzen wij Noordwest af als 

nieuwbouwlocatie. NatúúrlijkHouten hecht veel waarde aan het behoud van een groene buffer tussen 

Houten, Nieuwegein en Utrecht en het versterken van de groene zone tussen Houten en de snelwegen 

vanuit het oogpunt van absorptie van fijnstof, roet, opname CO2 en geluidsdemping. Ook vindt 

NatúúrlijkHouten de combinatie van wonen met industrie ongewenst, denk bijvoorbeeld aan zwaar 

vrachtverkeer. Daar komt nog bij dat Noordwest veel complexer is dan Houten-Oost. Snel en 

schaalbaar bouwen is hier haast onmogelijk en zeker veel lastiger dan in Houten-Oost. De onzekerheid 

en de risico’s van Noordwest zijn daarom veel groter, met name wat de betaalbaarheid betreft en de 

kans dat het bouwprogramma vertraging oploopt.  

En er is nog een zwaarwegend argument. Het is zonde om een bedrijventerrein af te stoten. Juist 

omdat Houten in de regio de minste banen heeft in verhouding tot het inwonersaantal. Er moeten juist 

extra banen bij in Houten, ook vanuit mobiliteitsoogpunt! 

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 

In het gebied van het Centrum, de Molen en de Koppeling komen veel belangen samen. Die van de 

huidige bewoners, omwonenden, vastgoedeigenaren, winkeliers en overige ondernemers en het 

medische centrum. Daarnaast zijn de Molen en de Koppeling belangrijke verkeersaders. Veranderingen 

die de directe leefomgeving aangaan hebben grote impact. NatúúrlijkHouten vindt het daarom 

essentieel dat belanghebbenden tijdig bij het hele proces van ontwerp tot realisatie betrokken 

worden, waarbij partijen op basis van gelijkwaardigheid meebepalen en meebeslissen.  

Op korte termijn pleit NatúúrlijkHouten ervoor dat de Molen een 30 km/uur zone wordt. Er wonen 

immers steeds meer mensen aan weerszijden, zodat het fijn is als de verkeersoverlast er vermindert. 

NatúúrlijkHouten streeft naar een hoogwaardige invulling van dit inrichtingsgevoelige gebied in het 

hart van Houten, gebaseerd op een integrale visie. Essentiële criteria daarbij zijn: 

o nieuwbouw draagt bij aan het groene profiel en versterkt het dorpse karakter 
o nieuwe bebouwing wordt met zorg in de omgeving ingepast, passend bij de bestaande 

woningen en opdat (zon)licht op bestaande woningen niet wordt weggenomen en geen 
onevenwichtige zichtbelemmering en windoverlast ontstaat 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

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. 
 

Het Oude Dorp 
Voor veel Houtenaren is het Oude Dorp de mooiste plek van Houten. Een plek met historie, sfeer en 

gezelligheid en mooie oude bomen. Die uitstraling wil NatúúrlijkHouten behouden, ook door te komen 

tot een beschermd dorpsgezicht. Ontwikkelingen in het Oude Dorp, zoals woningbouw, zullen daarbij 

moeten passen en is daarom slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan. Te denken valt hierbij aan de 

locatie De Grund. Niet elke open plek zoals grote percelen rondom woningen of resten van 

boomgaarden, hoeft te worden bebouwd. NatúúrlijkHouten beschouwt het Oude Dorp als een wijk 

van Houten met een beperkte winkelfunctie waar inwoners vooral met de fiets heen gaan. Het Rond 

en Castellum zijn de hoofdwinkelcentra van Houten en wat NatúúrlijkHouten betreft blijft dat zo.  

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. 

 

 

 
 Foto: René van den Brandt           Plein Oude Dorp 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

Andere binnenstedelijke ontwikkelingen binnen de kern Houten 

Houten is met visie ontworpen en ontwikkeld. Deskundigen vinden het de meest geslaagde VINEX-

locatie.  NatúúrlijkHouten is trots op Houten en vindt dat we zuinig moeten zijn op het Houtens 

concept. Dat moet je niet zomaar veranderen. Om op Houten trots te kunnen blijven zijn wij 

voorstander van het opnieuw instellen van een welstandscommissie. Deze geeft primair advies bij 

binnenstedelijke bouwplannen. Het toetsingskader waarmee deze commissie werkt, wordt vooraf 

vastgesteld. 

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) 

NatúúrlijkHouten ziet kansen voor ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal voor kleinschalige nieuwbouw, 

passend bij de plaatselijke schaal en omvang en die aan de woonvraag van de kernen voldoet. Niet op 

basis van uitnodigingsplanologie of hapsnap op basis van initiatieven van grondeigenaren. Maar op 

basis van een integrale visie en onder regie en met sturing op locatie en type woningbouw door de 

gemeente.  

Gefaseerde woningbouw, ook voor starters, zodat de bevolking vitaal blijft en benodigde 

voorzieningen zoals scholen in stand kunnen blijven. 

Om het nijpende tekort aan betaalbare woningen in de kleine kernen snel aan te pakken wil 

NatúúrlijkHouten dat de gemeente creatieve oplossingen faciliteert en stimuleert. Te denken valt 

hierbij aan tijdelijke woningbouw op toekomstige bouwlocaties en het opdelen of splitsen van 

bestaande woningen. 

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. 
 

Bouwen voor jongeren 

Veel jongeren zijn op zoek naar een woning. De woningnood onder hen is hoog. De focus van 

NatúúrlijkHouten ligt daarom voor de komende jaren op het bouwen van woningen voor jongeren. Dat 

moet - en kan - snel zoals door het transformeren van kantoorpanden en winkels en door het bouwen 

van flexibele woningen. Daarnaast is het nodig woningen voor starters toe te voegen in ’t Goy, 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal, met name ook voor jongeren die daar opgegroeid zijn!  

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten wil tot 2030 800 woningen bouwen voor jongeren. 

  



 

 

13 

Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

Bouwen voor senioren 

“Hoe bevorder je dat een- en tweepersoonshuishoudens - veelal senioren - vanuit grotere woningen 

doorstromen naar andere woningen en hun woning vrijkomt voor gezinnen/grotere huishoudens?” 

NatúúrlijkHouten ziet dat er veel vraag is naar wonen in een meer collectief verband en in geclusterde 

woonvormen zoals hofjes, meer-generatie-woningen en appartementencomplexen met een 

binnentuin en gemeenschappelijke voorzieningen.  NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente deze 

behoefte moet faciliteren, ook omdat naar verwachting de zorg in de toekomst steeds schaarser wordt 

en onderlinge hulp, nabuurschap, daarom nog belangrijker worden. Elkaar kennen en gekend worden 

en sociale cohesie zijn essentieel! 

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 

Om doorstroming te bevorderen wil NatúúrlijkHouten vooral en primair bouwen voor de Houtense 

woonbehoefte. Dus voor starters, andere doorstromers en voor senioren. Door zo te bouwen creëert 

Houten ook woningen voor de regio, want in de vrijkomende - grotere - woningen kunnen natuurlijk 

ook woningzoekenden buiten Houten terecht.  

Voor wat betreft sociale woningbouw zet NatúúrlijkHouten zich in voor het zoveel mogelijk toewijzen 

aan Houtense woningzoekenden. Het percentage is nu 30% maar NatúúrlijkHouten wil dat zoveel 

mogelijk woningen ten goede komen aan woningzoekenden die binding hebben met Houten, 

bijvoorbeeld omdat ze hier zijn opgegroeid of omdat ze economisch gebonden zijn. NatúúrlijkHouten 

wil het percentage dat Houten kan toewijzen aan eigen inwoners verhogen naar 50%. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten wil zoveel mogelijk bouwen voor de Houtense woningbehoefte. 
 

Geen beleggerswoningen, zelfbewoningsplicht! 

Om te zorgen dat woningen ook echt bewoond gaan worden door Houtense woningzoekenden is 

NatúúrlijkHouten voor een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. NatúúrlijkHouten zet 

zich in om deze maatregelen zo snel mogelijk in Houten in te voeren, ook omdat die maatregelen al in 

een aantal ons omringende plaatsen zoals de stad Utrecht zijn genomen.  

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht moet 
invoeren. 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

Behoud van het karakter van Houten 

NatúúrlijkHouten kiest voor een bouwwijze die aansluit op de aanliggende wijken. Met véél respect 

voor de huidige bewoners en hun omgeving. Een manier die past bij het huidige karakter van Houten, 

met behoud van de hoogwaardige leefomgevingskwaliteit, maar die de ogen niet sluit voor innovatie 

en andere typen, duurzame en toekomstgerichte woningen. Dat wil zeggen op enkele selecte plekken 

mag het best wat hoger (tot maximaal 6 woonlagen) mits passend bij de bestaande omgeving. We 

gaan echter niet enorm verstedelijken: Houten gaat niet op Utrecht of Nieuwegein lijken of daar 

tegenaan groeien! 

Ambitie 

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

 

Klimaat en duurzaam bouwen 

Zowel voor de bestaande woningen als voor nieuwbouw gaat NatúúrlijkHouten vol enthousiasme de 

uitdaging aan van de energietransitie om CO2 neutraal te zijn in 2040. Voor nieuwbouw geldt 

bovendien dat deze energiepositief, circulair en natuurinclusief is. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten wil duurzaam en klimaatneutraal bouwen en waar mogelijk energiepositief. 
 

Betaalbaarheid 

NatúúrlijkHouten ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om betaalbare woningen te 

realiseren. Dat kan door het stimuleren van de inzet van financiële instrumenten zoals Koopgarant, 

Duokoop, Slimmer Kopen en dergelijke. Ook pleit NatúúrlijkHouten voor de instelling van een 

vereveningsfonds in Houten. NatúúrlijkHouten is voor het faciliteren van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap, te meer omdat er al kant en klare concepten zijn om dit betaalbaar te doen, 

bijvoorbeeld ‘Ik bouw betaalbaar.’  

Overigens vindt NatúúrlijkHouten dat de gemeente moet overwegen om haar recht op basis van de 

Wet Voorkeursrecht Gemeenten vaker in te zetten om prijsopdrijving te voorkomen. 

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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Hoofdstuk 2 Wonen en Bouwen 

 

 

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. 
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Hoofdstuk 3 Duurzaamheid 
 

 

De opwarming van de aarde en de ontwrichting van het klimaat stellen ons voor grote uitdagingen.  

Ons klimaat is van levensbelang! Daarom spreekt de noodzaak van een energietransitie voor zich. Het 

begint met zuinig zijn: op onze leefomgeving, op wat we gebruiken en verbruiken en op wat voor 

manier we dat doen. 

De energie die je niet gebruikt is immers het makkelijkst, het schoonst en goedkoopst. 

Energiebesparing is daarom een belangrijk doel.   

Met alleen besparen komen we er echter niet. We moeten ook een omslag maken: van energie via 

fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking met nieuwe energiebronnen. Op dit moment 

zijn dat wind- en zonne-energie.  

Een succesvolle energietransitie lukt alleen als we daar samen de schouders onder zetten. De 

gemeente kan dat niet alleen. Wel kan die regie voeren en de rol van aanjager zijn door inwoners en 

bedrijven erbij te betrekken en samen te werken, zoals met de Energietafel Houten, waarin lokale 

energie-initiatieven verenigd zijn. Ook kan de gemeente zorgen dat landelijke subsidies onder de 

aandacht gebracht worden.  

De opgave van de energietransitie is dermate groot dat innovatieve ontwikkelingen onontbeerlijk zijn 

om op termijn aan de energievraag te kunnen blijven voldoen. Daarom is NatúúrlijkHouten 

voorstander van het inzetten van deze technieken zodra die haalbaar zijn. Voorbeelden daarvan zijn 

geo- en aquathermie, dus warmtewinning uit grond en water. Ook verwarming met waterstof heeft 

toekomst. Daarom willen we dat wordt nagedacht over het project WaterstofHouten. 

 

Onze ambities nader toegelicht 

 

Energiebesparing 
Mede vanwege de hoge gas- en energieprijzen wil NatúúrlijkHouten snel werk maken van energie-

besparing, ook om de energierekening betaalbaar te houden.  

Voor wat betreft energiebesparing is er volgens NatúúrlijkHouten nog een wereld te winnen. 

NatúúrlijkHouten wil dit allereerst realiseren door voorlichtingscampagnes en door als gemeente zelf 

het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld door binnen Houten zo weinig mogelijk de auto te 

gebruiken en werkbezoeken per fiets af te leggen, te regelen dat winkeldeuren niet voortdurend open 

zijn. Een andere belangrijke taak van de gemeente is om voor elke wijk/dorpskern duidelijkheid te 

geven over de mogelijkheden van verduurzaming (bijvoorbeeld isoleren) en toekomstige 

warmtevoorziening en inwoners hierbij te ondersteunen.  

Hierbij zijn initiatieven van bewoners in dorpen en wijken, maar ook van initiatieven zoals van 

EnergieRijk Houten van groot belang.  
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Hoofdstuk 3 Duurzaamheid 

 

 

Wat de sociale huursector betreft bepleit NatúúrlijkHouten dat een snelle energietransitie het 

speerpunt is van de komende prestatieafspraken tussen de gemeente, Viveste en de 

HuurdersAdviesRaad.  

Grootverbruikers van energie zijn wettelijk verplicht om energiemaatregelen te treffen die zich binnen 

5 jaar terugverdienen. Het is goed als de gemeente hier scherp op toeziet en bedrijven suggesties aan 

de hand doet over subsidies en fiscale voordelen, en ook samenwerkt met Impact Houten, die 

bedrijven helpt bij hun verduurzaming.  

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 
Aardgas is op dit moment nog de warmtebron bij veel huizen, direct via een cv-ketel of indirect via het 

warmtenet. In 2021 heeft de gemeente de transitievisie Warmte opgesteld. NatúúrlijkHouten wil dat 

de gemeente uiterlijk in 2023 aan alle inwoners duidelijk maakt wat er in hun dorp of wijk concreet 

gaat gebeuren zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Het is immers belangrijk dat inwoners 

houvast krijgen welke investeringen voor hen nuttig en verantwoord zijn. Daarnaast wil 

NatúúrlijkHouten dat de gemeente ondersteuning geeft aan inwoners en bedrijven om nu al stappen 

te kunnen zetten zoals met de hybride warmtepomp waar vanuit het nieuwe kabinet landelijk veel 

steun voor zal komen. Dit is niet alleen duurzamer, maar op termijn ook goedkoper, zeker gezien de 

hoge gasprijzen.  

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. 
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Hoofdstuk 3 Duurzaamheid 

 

 

Duurzame energieopwekking 
Wind- en zonne-energie zijn momenteel de meest ontwikkelde vormen van duurzame energie. De 

gemeente Houten heeft 100 hectare opengesteld voor zonne-energie en is hiermee koploper in de 

provincie Utrecht. 55 hectare hiervan is inmiddels uitgegeven. Bij de realisatie van de overige 45 

hectare dient voldoende aandacht te zijn voor natuur, landschap en lokaal eigendom, en ook een 

zorgvuldig participatieproces met de omwonenden. 

Een belangrijke opgave is om zonne-energie op daken te versnellen. Collectieve acties die inwoners en 

bedrijven ontzorgen kunnen daaraan bijdragen. Omdat netwerkaansluitingen in het buitengebied 

relatief kostbaar zijn, is NatúúrlijkHouten voorstander van een vervolg op het project New Grid on the 

Block, waarin de gemeente in Kromme Rijn-verband samenwerkt.  

Windenergie is op dit moment de vorm van duurzame energie die het meest oplevert. Veel meer dan 

zonnepanelen en zonnevelden. Op dit moment kunnen we daarom niet zonder windenergie met dien 

verstande dat daarbij oog zal moeten zijn voor de gezondheidseffecten en inpassing in natuur en 

landschap. NatúúrlijkHouten heeft een voorkeur voor inpassing in een langere lijn, zoals langs 

snelwegen en bedrijventerreinen, boven losse projecten met grote landschappelijke impact. Ook ziet 

NatúúrlijkHouten kleine windmolens tot 20 meter op boerenerven als reëel. Het windpark Goyerbrug 

heeft ons geleerd dat dergelijke grootschalige projecten veel beter op provinciaal niveau opgepakt 

kunnen worden in plaats van op gemeentelijk niveau. Niet alleen omdat het specialistisch werk is en 

juridisch complex, maar ook vanwege de landschappelijke gevolgen die verder gaan dan de 

gemeentegrens.  

Bij alle duurzame energieprojecten is participatie van groot belang. In dat kader dienen inwoners niet 

alleen vanaf het begin aan tafel te zitten, maar ook zeggenschap te krijgen over energieprojecten die 

hun woonomgeving raken.  Dat kan bijvoorbeeld via een Omwonendenraad. 

Daarnaast is een goede verdeling van de lusten en lasten van energieprojecten noodzakelijk, de 

omwonenden moeten ook kunnen meeprofiteren van energieprojecten bij hen in de buurt. Daarom 

pleit NatúúrlijkHouten ervoor dat de gemeente kaders opstelt voor lokale financiële participatie. In 

onze gemeente werken coöperaties zoals Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland hier hard aan. Zij 

verdienen daarom steun van de gemeente.  

Eén van de problemen bij duurzame opwekking van bijvoorbeeld windenergie is dat niet-

kapitaalkrachtige inwoners van gemeenten onvoldoende kunnen profiteren van de opgewekte stroom. 

NatúúrlijkHouten moedigt daarom aan om op termijn te komen tot gemeentelijke of provinciale 

windenergieparken, waarbij de baten gemakkelijker terecht kunnen komen bij alle inwoners in het 

gebied. 
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Hoofdstuk 3 Duurzaamheid 

 

 

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 niet-kapitaalkrachtige 

inwoners de kans moeten krijgen om te participeren. 

 

Innovatie 

De opgave van de energietransitie is dermate groot dat innovatieve ontwikkelingen onontbeerlijk zijn 

om op termijn aan de energievraag te blijven voldoen.  

Er liggen kansen voor innovatieve toepassingen zoals zonne-carports, zonne-energie boven 

parkeerplaatsen e.d. alsook met opslag en/of koppeling met direct verbruik. Nog relevanter zijn 

nieuwe vormen van warmtewinning omdat die in de nabije toekomst onontbeerlijk zullen zijn om aan 

de warmtevraag te kunnen voldoen. NatúúrlijkHouten wil dat onze gemeente daarmee voorop blijft 

lopen en nieuwe technieken inzet als de terugverdientijden realistisch zijn. Aquathermie is 

warmtewinning uit het oppervlakte- of afvalwater, en bij geothermie wordt gebruik gemaakt van de 

aardwarmte. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente open moet staan voor nieuwe vormen van 

energieopwekking en dat ze initiatieven hiertoe moet stimuleren. 

 

Klimaatadaptatie 

NatúúrlijkHouten wil volop inzetten op behoud en versterking van groen en waterpartijen om 

hittestress tegen te gaan, overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen, en de biodiversiteit te 

bevorderen. Dat geldt zowel voor openbaar groen als voor particuliere tuinen. Door in tuinen minder 

te bestraten en meer aandacht te hebben voor groen zijn er win-win situaties te behalen. De 

gemeente kan inwoners hierbij helpen door goede voorbeelden te geven en te laten zien dat het niet 

altijd veel onderhoud hoeft te vergen om een groene tuin te hebben. 

Ambitie 

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

 

 

Circulaire Economie 

Afval is een groot maatschappelijk probleem, het is daarom vanzelfsprekend afvalstromen te beperken 
of te voorkomen door hergebruik van spullen of grondstoffen (de kringloop gesloten houden). 
NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft in de circulaire 
economie door waren en diensten maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI) en bij de uitvoering 
van projecten circulaire eisen te stellen aan leveranciers, opdrachtnemers. Het huidige 
streefpercentage van 50% MVI kan worden verhoogd. 

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. 

 

 

 
              Foto: René van den Brandt          Windmolen Amsterdam Rijnkanaal 
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Hoofdstuk 4 Mobiliteit 
 

 

Houten is goed bereikbaar en de bevolking is zeer mobiel. Binnen Houten wordt er veel gefietst en 

Houten kent een groot aandeel auto- of trein-forenzen die elders werken. De komende jaren komt die 

bereikbaarheid onder druk te staan, zeker als het aantal inwoners toeneemt. Om dit aan te pakken 

hanteert NatúúrlijkHouten de trias mobilica: verminderen, veranderen en verduurzamen. Door 

thuiswerken in of nabij de woning in Houten zo plezierig mogelijk te maken zijn minder 

reisbewegingen nodig. Een andere manier om het reizen te verminderen is banengroei in Houten. Om 

te zorgen dat daar plek voor is, is het beter om de bedrijvigheid langs de A27 te handhaven.  

Voor ‘veranderen’ gebruiken we het STOP-principe: NatúúrlijkHouten kiest primair voor Stappen en 

Trappen en heeft hoge ambities. De O van Openbaar vervoer, dat onontbeerlijk is om lopen en fietsen 

te bevorderen en automobiliteit terug te dringen. En pas in laatste instantie de Personenauto.  

 

Thema’s en ambities 

 

Langzaam verkeer 

Houten kent een fantastische fietsinfrastructuur, maar de fietspaden moeten wel aangepast worden 

aan de eisen van de tijd. Dit betekent dat de paden geschikt worden voor alle soorten fietsen, dus ook 

voor driewiel- en bakfietsen. En verder is het zaak om knelpunten weg te nemen en aansluitende en/of 

verbeterde fietsverbindingen naar omliggende gemeenten te realiseren.  

 

 

 
                                    Foto: René van den Brandt                                              Ritje Rondweg 
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Hoofdstuk 4 Mobiliteit 

 

 

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. 

 

Openbaar Vervoer 

Er is NatúúrlijkHouten veel aan gelegen om het busvervoer op peil te houden. Alleen als een lijn echt 

onrendabel is, wordt een belbus ingezet. Verder willen wij samen met de provincie onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn voor uitbreiding van (spits)buslijnen, onder andere BRT (Bus Rapid Transport) en 

het U-liner concept. 

 

Automobiliteit 

De auto is voor veel inwoners onmisbaar. NatúúrlijkHouten zet zich ervoor in om hiermee zuinig en 

efficiënt om te gaan, óók om Houten leefbaar te houden en nog leefbaarder te maken.  

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. 

• 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. 
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Verkeer en veiligheid 

Zie hiervoor het thema veiligheid. 

 

 

 

 

 

 
          Foto: Marian Aanen                Veilig fietsen in Houten 
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Hoofdstuk 5 Natuur en landschap 
 

 

Natuur en landschap zijn van levensbelang voor de mens. Voedsel voor het lichaam en voedsel voor de 

geest, in de zin van frisse lucht en ruimte om van het landschap te genieten. Houten heeft een prachtig 

buitengebied met Kromme Rijn-invloeden in ’t Goy, veel fruitboomgaarden, veeteeltbedrijven en 

natuurgebied waaronder de oevers langs de Lek, Steenwaard op het Eiland van Schalkwijk en Nieuw 

Wulven. En binnen de Rondweg de Rietplas, de Kooikersplas en de Imkersplas.  

Voor NatúúrlijkHouten zijn natuur en landschap en biodiversiteit dan ook belangrijke thema’s. 

 

 

 
              Foto: Anja Grondman                           Werk aan de Groeneweg 

 

 

Naast dat agrariërs zorgen voor voedsel, zijn zij van oudsher onze natuurlijke landschapsbeheerders. 

Agrariërs zorgden en zorgen daarom mede voor de landschappelijke kwaliteit en het onderhoud. Die 

laatste rol is onder druk komen te staan, onder andere door ruilverkaveling, lage opbrengsten, hoge 

kosten, en dus noodzaak tot efficiency en schaalvergroting. Die belangrijke rol van de boer als 

landschapsbeheerder wordt daarom niet altijd meer gezien. Voor NatúúrlijkHouten is de boer echter 

onmisbaar, niet alleen als voedselproducent, maar ook als natuurlijke landschapsbeheerder met een 

grote kennis van zaken. NatúúrlijkHouten hecht daarom veel waarde aan agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer en vindt dat boer en burger elkaar daarbij kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld 

aan de bescherming van weidevogels en het wilgenknotten. NatúúrlijkHouten ziet hier een rol voor 

zowel boer als burger. 
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Landschap 
Onderdeel van het Houtense DNA is het landschap. NatúúrlijkHouten vindt dat we hier zuinig op 
moeten zijn en dit zelfs nog moeten versterken. Zo wil NatúúrlijkHouten woningbouw in Houten-Oost 
samen laten gaan met de ontwikkeling van een Kromme Rijn-park en Nieuw Wulven laten aansluiten 
op Fort Vechten. 

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. 

 

 

 
              Foto: Marian Aanen                        Nieuw Wulven 

 

 

Natuurbeheer en natuureducatie 

NatúúrlijkHouten ziet dat niet allleen agrariërs, maar ook veel inwoners zich bekommeren om de 

natuur en dat zij zich inzetten om die te beschermen. Zo is de Milieuwerkgroep Houten met een tiental 

werkgroepen actief om de biodiversiteit te vergroten en het cultuurlandschap te behouden. Daarnaast 

verzorgt de Milieuwerkgroep educatieve bijeenkomsten voor jong en oud.  

NatúúrlijkHouten vindt het een goede zaak dat de gemeente de Mileuwerkgroep Houten ondersteunt, 

zodat deze kan blijven werken aan behoud van natuur en landschap.  
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NatúúrlijkHouten is voorstander van initiatieven zoals Fietsen voor mijn eten en Local2Local, die een 

verbinding leggen tussen de burger en het buitengebied. 

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 

Om verdere afname van het aantal weidevogels een halt toe te roepen zetten vrijwilligers zich in, te 
weten de weidevogelwerkgroep van de Milieu Werkgroep Houten (MWH) en de Houten Snip. 
Daarnaast is de Stichting Weidevogels actief op het Eiland van Schalkwijk. Deze stichting pacht grond 
van de gemeente en zorgt samen met de veehouder voor optimaal beheer voor de weidevogels. 
NatúúrlijkHouten is zeer enthousiast over deze aanpak en stuurt aan op uitbreiding van dit beheer van 
weidegronden binnen onze gemeente. Zo kunnen plas-dras-gebieden en bloemenzones, die van groot 
belang zijn voor weidevogels, worden gecreëerd. Een stimulans vanuit de gemeente kan dit 
bevorderen.  

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 

De visie op biodiversiteit is in Houten uitgewerkt in de Visie Groen en Biodiversiteit. In de op grond 

daarvan gemaakte jaarlijkse uitvoeringsplannen worden projecten en maatregelen opgenomen ter 

versterking van de biodiversiteit. NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk om deze plannen ook 

daadwerkelijk uit te voeren en de effecten van de uitvoering daarvan in kaart te brengen om te bezien 

of de biodiversiteit verbetert en of het aantal inheemse dier- en plantensoorten toeneemt. Inwoners 

kunnen daaraan hun steentje bijdragen door ruimte voor biodiversiteit te creëren op eigen terrein. 

Hierbij kan slim de combinatie worden gezocht met klimaatmaatregelen door tuinen te ontstenen en 

te voorzien van inheemse planten en regenpijpen af te koppelen en bijvoorbeeld te combineren met 

een kleine tuinpoel of vijver. 
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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. 

 

 
 
 
 
 

 
                  Foto: Karen Machielsen             Buitengebied gemeente Houten 
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Algemeen 
Houten telt nu zo’n 50.000 inwoners en groeit naar verwachting in de periode tot 2040 naar zo’n 

60.000 tot 65.000 inwoners. Een groot aantal sociaal-maatschappelijke tendensen zoals bijvoorbeeld 

globalisering, individualisering, technologie en informatisering (digitalisering) heeft en gaat invloed 

uitoefenen op het dagelijkse leven van ons allemaal. Tegelijkertijd hebben wij ook te maken met het 

afnemend vertrouwen in feiten en - in het algemeen - de overheid, mede onder invloed van de sociale 

media. Door de toenemende verbetering in de gezondheidszorg worden wij ook steeds ouder en dat 

zie je terug in demografische veranderingen zoals de vergrijzing.  

Dit alles heeft ingrijpende consequenties voor de wijze waarop de Houtense Samenleving zich de 

komende periode op tal van terreinen gaat ontwikkelen. Van bouwen en wonen tot en met de 

maatschappelijke voorzieningen, zorg en welzijn en de inrichting van de openbare ruimte. Ook ziet 

NatúúrlijkHouten gevolgen voor sport en cultuur, onderwijs en verenigingen.  

In antwoord daarop streeft NatúúrlijkHouten naar een vitale woongemeenschap in een gezonde 

leefomgeving waar inwoners elkaar kennen en zich veilig voelen. Met voldoende locaties binnen of 

buiten in een groene omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De Houtense wijken zijn en 

blijven divers van opzet; jongeren, senioren en gezinnen wonen dicht bij elkaar. Dit alles kunnen wij 

benutten om naar elkaar om te zien en te helpen waar mogelijk. Niet elke inwoner is immers 

zelfredzaam. De gemeente moet er daarom zijn voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.  

Daarom omarmt NatúúrlijkHouten het begrip nabuurschap (zoals noaberschap in Twente of 

naoberschap in de Achterhoek). Nabuurschap: omdat wij altijd bereid zijn om bij te springen, zonder er 

iets voor terug te verwachten. Buurtinitiatieven bloeien dan op en de gemeente faciliteert deze vanuit 

een oprechte en vanzelfsprekende houding.  

 

Zorg en Welzijn 
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

NatúúrlijkHouten gelooft in zorg dichtbij, in de eigen omgeving en een in maatwerk gerichte aanpak. 

De meest comfortabele zorg immers geven de mensen die heel dicht bij de zorgbehoevende staan. 

Houten kent inmiddels een breed scala aan professionele en vrijwilligersorganisaties zoals het Sociaal 

Team, Van Houten & Co, Doorgeefluik, Stichting Leergeld, Schuldhulpmaatje, Voedselbank, Wereldhuis 

en in Schalkwijk en t’ Goy De Trossel en De Zonnebloem. In alle kernen ondersteunen ook de kerken 

vanuit hun diaconale opdracht onze inwoners en gezamenlijk dragen al deze organisaties in belangrijke 

mate bij aan het sociaal welzijn van onze inwoners. 
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Maatwerk 

Wat voor hulp iemand ook nodig heeft, niet de regelgeving staat centraal maar onze inwoners zelf. 

Niet bemoeiziek, strikt formeel of precies binnen de lijntjes, maar rechtvaardig, met oog voor het 

individu. Daarom is maatwerk nodig. Er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen omdat de 

complexiteit zo groot is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. NatúúrlijkHouten stelt juist 

de menselijke maat voorop. Met open oor en oog voor alle inwoners en de kwetsbaren in het 

bijzonder. Iedereen telt mee! 

Ambitie 

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

 

Mantelzorgers  
Het steunpunt mantelzorg speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van mantelzorgers, zowel in 

de vorm van advies als het verstrekken van informatie. Vanwege toenemende werkdruk van 

mantelzorgers is het volgens NatúúrlijkHouten van groot belang dat de gemeente zich actief opstelt 

om extra mogelijkheden te bieden aan mantelzorgers om de werkdruk te verlichten. Daarom menen 

wij dat het aanbod van respijtzorg - tijdelijk de mantelzorg overdragen - vergroot moet worden en de 

toegang daartoe eenvoudiger.  

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich actief opstelt om respijtzorg aan te bieden. 
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Senioren 
Door de toenemende vergrijzing, met name ook in Houten, is bijzondere aandacht voor de groep 

senioren noodzakelijk op allerlei terreinen, zoals die van zorg, wonen, mobiliteit, toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van voorzieningen. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn voorzieningen op het gebied van thuis- en wijkzorg 

onmisbaar. Een organisatie zoals Buurtzorg, die als thuiszorgorganisatie opereert, hanteert hierbij een 

werkwijze waarbij kleine zelfstandig opererende teams met oog voor de cliënt maatwerk leveren.  

Deze aanpak spreekt ons bijzonder aan en verdient meer navolging.  

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”. 

 

Jeugdzorg 
NatúúrlijkHouten vindt dat alle kinderen het verdienen om gezond en veilig op te groeien en zich 

verder te ontwikkelen. Een aantal kinderen in Houten heeft echter zorg en ondersteuning van onder 

andere GGZ en jeugdzorg nodig. Een alerte en snelle regievoering is hierbij cruciaal. Tijdige signalering 

en inzet op preventie en gezinshulp moeten grotere problemen zoals uithuisplaatsingen voorkomen. 

Daarom is het nodig dat de hulp op tijd en integraal georganiseerd wordt (Eén gezin, één plan!).  

Een belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van voldoende en goed geschoolde professionals. 

Wachtlijsten bij jeugdzorg of bij Veilig Thuis ontstaan doordat vacatures niet ingevuld zijn. Daarom is 

extra aandacht nodig voor het werven van mensen om te werken in de jeugdhulpverlening.  

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 
Iedereen in Houten kan meedoen. Dit geldt ook voor de opvang van door het Rijk toegewezen 

statushouders. Vanaf begin 2022 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Dit 

betekent dat NatúúrlijkHouten voorstander is van een (regionale) aanpak, waarbij de statushouders 

worden geholpen om snel op eigen benen te kunnen staan. Dit vraagt goede begeleiding vanaf de 

komst naar Houten. De investering in begeleiding (woonruimte en woonbegeleiding, taal, studie, 

werkplek) bij de aankomst betaalt zich in onze ogen uit in de meest voorspoedige integratie. De 

schaarste aan woonruimte vraagt wel creativiteit in Houten, bijvoorbeeld in het realiseren van nieuwe 

woonarrangementen, waarbij meerdere statushouders samenwonen in één woning of enkele 

statushouders samenwonen in een wooncomplex met bijvoorbeeld jongeren.  
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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 
NatúúrlijkHouten wil voorzieningen die passen bij de schaal en omvang van Houten en zet in op 

(kleinschalige) voorzieningen op loopafstand in wijken en buurten. Zeker ook gezien de toenemende 

vergrijzing. Niet iedereen kan en wil in het centrum of de directe omgeving daarvan wonen.  

Noodzakelijke voorzieningen moeten voor jong en oud buiten het centrum bereikbaar zijn. Het gaat 

ons daarbij vooral om logische ‘ontmoetingspunten’ in bijvoorbeeld scholen, (buurt)winkels, pakket- 

en afhaalpunten, parken, kerken en (sport)verenigingen of door een ontmoetingsplek in een 

appartementencomplex of zorgcentrum waar ook de buurt heel welkom is. 

Door te investeren in toegankelijke ontmoetingsplaatsen en -activiteiten voor ouderen en jeugd 

creëren wij onderlinge verbindingen en bestrijden wij ook eenzaamheid.  

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’.  

 

Werk en inkomen 
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot 

bestaanszekerheid, waardering, respect en leidt tot deelname aan de samenleving. Werk biedt 

perspectief. Heel de samenleving heeft daar baat bij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn 

in ons land, dus ook in Houten, in onrustig vaarwater gekomen door verslechtering van bijvoorbeeld de 

Wajong-uitkeringen en de afbraak van de sociale werkvoorziening. De WIL (Werk en Inkomen 

Lekstroom) en de Houtense Werktafel zijn hierbij belangrijke instrumenten om mensen weer op eigen 

benen te laten staan.  

Lukt het verwerven of behouden van een baan niet dan willen wij zorgen dat mensen op andere 

manieren volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. 
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Dat gebeurt dan op een wijze die het beste bij hen past (maatwerk) en die bijdraagt aan verdere 

ontwikkeling en ontplooiing. NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente een actief beleid voert om 

Wajongers, statushouders en mensen met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt een 

toekomst te bieden. Bedrijven die hier een voortrekkersrol vervullen willen wij stimuleren en 

ondersteunen. Met een jaarlijkse award zetten wij deze bedrijven in het zonnetje.  

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geeft en banen en beschutte 

werkplekken biedt aan inwoners uit Houten met een beperking en zo een inclusieve werkgever is. Van 

bedrijven, waar wij zaken mee doen als gemeente, verlangen wij dezelfde inspanning.  

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 
In Houten moet iedereen mee kunnen doen, dat is daarmee uitgangspunt voor ons armoedebeleid. 

Ook in Houten is er ‘verborgen armoede’. NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente het opsporen en 

begeleiden van deze inwoners actief moet oppakken. Specifieke aandacht hebben wij hierbij voor 

kinderen. Kinderen horen niet in armoede op te groeien en daardoor ongelijke kansen te krijgen om 

zich te ontwikkelen. De toegang tot sport en cultuur willen wij bevorderen. Sport en culturele 

activiteiten dragen bij aan participatie en een goede (geestelijke) gezondheid.  

Het vroegtijdig onderkennen van financiële problemen is van groot belang om snel en adequaat hulp 

te kunnen geven. De toegang tot de schuldhulpverlening moet daarom eenvoudig zijn om onmiddellijk 

hulp aan onze inwoners te kunnen geven. Wachtlijsten bestaan dan niet meer.  

Ambitie 

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

 

Bijstand 
NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand. Op dit 

moment zijn er vele situaties waarin iemand die gaat werken netto minder overhoudt dan met een 

bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet.  

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten wil deze armoedeval beperken, bijvoorbeeld door voor een bepaalde periode 
te experimenteren met werken met behoud van uitkering. 
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Onderwijs  
Wat betreft het Onderwijs hebben gemeenten met name een rol in de huisvesting. Scholen zelf zijn 

primair verantwoordelijk voor de inhoud van de lespakketten. Maar dat betekent niet dat 

NatúúrlijkHouten aan de zijlijn toekijkt en we ons alleen met de huisvesting bemoeien.  

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig huis en een goede school. Op school maak je vrienden, 

word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te 

maken. Onze scholen, ook in de kleine kernen, zijn de plek waar heel veel kinderen met veel plezier 

naar toe gaan en iedere dag iets nieuws leren.  

Waar je woont, wat je achtergrond is of wie je ouders zijn, mag nooit bepalend zijn voor wie je later 

wordt. Voor ons is de school de plek waar je al je leeftijdsgenoten ontmoet, de plek waar je je veilig 

voelt, ruimte is voor ‘anders zijn’ en waar je een eerlijke start in het leven maakt.  

 

Onderwijs en Corona 

De Coronapandemie heeft grote invloed gehad op het geven van goed onderwijs. NatúúrlijkHouten 

meent dat de gemeente moet zorgdragen voor goed geoutilleerde gebouwen die voldoen aan de 

aangescherpte normen en richtlijnen voor luchtverversing en frisse lucht.  

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.  
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• 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. 

• 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 
‘Kunst en Cultuur van Houten = Kunst en Cultuur in Houten = Kunst 

Kunst en cultuur zijn heel waardevol. Kunstuitingen verrijken ons leven op allerlei manieren, 

bijvoorbeeld door verwondering, inspiratie, of ontspanning. En of het nu gaat om luisteren in een 

concertzaal, zelf iets creëren, samen muziek maken of tegelijk onbedaarlijk lachen in het theater; kunst 

en cultuur is een krachtig verbindingsmiddel in onze samenleving. 

Houten heeft een bloeiend verenigingsleven. Dit vormt de zenuwbanen tussen inwoners uit de 

verschillende lagen en groepen, zodat de bevolking elkaar kent en zich verbonden voelt. Ons culturele 

elixer vergroot de sociale cohesie en er is NatúúrlijkHouten dan ook veel aan gelegen om dit bloeiende 

culturele leven te behouden. 
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Met ons eigen Houtense Theater aan de Slinger hebben we een juweel in huis, alsook met de 

Bibliotheek, Kunst om de Hoek en het Kunsthuis Houten, het Houtens Muziek Collectief en het 

Archeologisch Museum. En op onze basisscholen heeft een burgerinitiatief ervoor gezorgd dat het 

cultuuraanbod de afgelopen periode weer is toegenomen. 

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. 

 

De gemeente is de centrale speler om het culturele- en verenigingsleven aan te jagen en te 

ondersteunen. NatúúrlijkHouten draagt daar graag aan bij met woord en daad. 

 

 

 
              Foto: Karen Machielsen          Theater aan de Slinger 
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Sport en bewegen 
Sport en bewegen is gezond! 

Sport en Bewegen is onontbeerlijk voor een gezonde en vitale bevolking. Het voorkomt dat mensen 

ziek worden en verhoogt hun welzijn. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en 

van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld; het brengt mensen samen, bevordert 

integratie en voorkomt daardoor tweedeling. Sport biedt iedereen een sociaal netwerk en daardoor 

krijg je het gevoel dat je ergens bij hoort.  

 

Verenigingen 
Sociale contacten en plezier zijn belangrijke redenen om betrokken te zijn bij een vereniging. 

Verenigingsleden voelen zich meer betrokken bij wat er in hun directe leefomgeving gebeurt en 

vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard. Dit komt ook omdat 

verenigingsleden meer mensen hebben die zij als vriend, vriendin of echt goede kennis 

beschouwen. Het verenigingsleven hangt positief samen met het welzijn van onze inwoners. 

NatúúrlijkHouten beschouwt het verenigingsleven dan ook als een belangrijke levensader van elke 

succesvolle gemeente, zo ook in Houten.   

NatúúrlijkHouten hanteert hierbij het uitgangspunt dat verenigingen zelfredzaam zijn.  
De gemeente kan hierbij, waar nodig, de verenigingen ondersteunen om de zelfredzaamheid te 
vergroten, maar dient zich ook ten volle in te zetten om verenigingen verder tot bloei te laten 
komen. 
 

Sport en Onderwijs 
NatúúrlijkHouten wil sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen stimuleren. 

Daarom leggen wij ook de verbinding met het onderwijs.  

NatúúrlijkHouten meent dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft in het bevorderen van 

sporten en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving. 

Hiermee investeren wij in gezond blijven en weer gezond worden en ontlasten wij de zorg.  
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Topsport 
Topsport biedt ontwikkelingskansen voor jong talent en werkt enthousiasmerend en verbindend. 

Daarnaast kan het een promotiemiddel zijn voor de gemeente zelf. NatúúrlijkHouten koestert daarom 

de topsport. Het stimuleert indirect de breedtesport, dat wil zeggen dat veel mensen op hun eigen 

ambitieniveau sport kunnen beoefenen. En topsport zorgt voor binding in de samenleving en een 

gevoel van trots. Mooie voorbeelden zijn de volleybalvereniging Taurus en de Handbalvereniging 

Houten. Top-accommodaties in de gemeente zoals de Meerpaal lenen zich voor topsportevenementen 

en kunnen daarom bijdragen aan het “op de kaart zetten van Houten”. 

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 
Tijdens de coronapandemie is nog eens duidelijk geworden hoe belangrijk de buitenruimte is. Veel 

inwoners maken een ommetje, joggen of sporten buiten, zoals op de Vijfwal of in de groenzone. Om 

het bewegen te stimuleren zet NatúúrlijkHouten zich ervoor in om de buitenruimte in goede staat te 

houden en zo mogelijk uit te breiden, bijvoorbeeld met een extra trainingscircuit in Bos Nieuw Wulven.  

NatúúrlijkHouten wil inspelen op de vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die 

voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de 

openbare ruimte gebruik te maken.  

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 

De beperkingen van Corona hebben ertoe geleid dat het belang van een fijne leefomgeving en 

recreëren dichtbij is toegenomen. Recreatie heeft hierbij, net als sport, een positieve invloed op de 

gezondheid en het welzijn van onze inwoners.   

NatúúrlijkHouten vindt dat recreatie en toerisme kansrijk zijn voor Houten. 
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De gemeente Houten beschikt al over veel mogelijkheden waar onze inwoners kunnen recreëren: de 

groenstroken in Houten, de kinderboerderij, de Rietplas, de Imkersplas, het Speelbos Nieuw Wulven 

en het Verdronken Bos het Eiland van Schalkwijk, de Hollandse Waterlinie en de uiterwaarden van de 

Lek. Dit zijn plekken waar ook mensen van buiten Houten met plezier naar toe gaan. NatúúrlijkHouten 

hanteert hierbij het uitgangspunt dat (toekomstige) recreatieve activiteiten in het buitengebied 

moeten passen bij het historische en landschappelijke karakter van Houten.  

NatúúrlijkHouten wil dat de natuur en het landschap ‘beleefbaar’ en toegankelijk blijven door het 

fietsgebruik te stimuleren en het auto- en motorverkeer op met name de Lekdijk te beperken, ook 

door snelheid beperkende maatregelen.  

De gemeente kan hier op verschillende manieren in positieve zin aan bijdragen door het actief 

stimuleren van recreatief ondernemerschap, waaronder ook het stimuleren van de verkoop van 

streekproducten. Ook dient de gemeente te zorgen dat er veilige fietsverbindingen zijn met voldoende 

stallingsmogelijkheden en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast pleit NatúúrlijkHouten 

voor het uitbreiden van het wandelknooppuntensysteem. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat de recreatieve voorzieningen van een goede kwaliteit 
en goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers. 

 
 
 
 

 
              Foto: Anja Grondman                      Verdronken bos 

 
 
  



 

 

39 

Hoofdstuk 7 Politiek en Inwoners 
 

 

HOUTEN MAKEN WE SAMEN! 

 

Goed besturen begint met visievorming, regisseren, gevoel hebben bij de samenleving, het zoeken en 

creëren van draagvlak bij inwoners. Daarom hanteert NatúúrlijkHouten als uitgangspunt samen met 

inwoners en ondernemers de uitdagingen waar Houten voor gesteld staat op te pakken. Dit doen wij 

door op een respectvolle en betrouwbare wijze om te gaan met inwoners en met andere private 

partijen. Consequent handelen en rolvastheid bij het opkomen voor de inwoners en het beschermen 

van de kwetsbaren is voor ons vanzelfsprekend. Wij staan náást onze inwoners, niet tegenover hen. 

NatúúrlijkHouten is naturel en houdt niet van politieke spelletjes. NatúúrlijkHouten voert discussie op 

de inhoud en op basis van feiten in een open bestuursstijl en met oog voor vernieuwing. 

 

NatúúrlijkHouten onderscheidt hierbij de volgende bestuurlijke pijlers en ambities: 

 

Pijler 1 Transparantie en Betrokkenheid 

Open bestuursstijl, betere burgerparticipatie, discussies op inhoud. 

 

Pijler 2 Integriteit 

Integer en onafhankelijk functioneren. 

 

Pijler 3 Dualiteit 

De gemeenteraad functioneert als collectieve tegenmacht van het College van B &W. 

 

Pijler 4. Samenwerking 

Afgewogen, democratisch gelegitimeerd en controleerbaar. 
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Ambities nader toegelicht 

 

Pijler 1 Transparantie en Betrokkenheid 

In een open en transparante bestuursstijl voeren wij discussies op inhoud zonder politieke spelletjes of 

door stokpaardjes te berijden. We willen de betrokkenheid van onze burgers stimuleren en waarderen. 

Wij maken beleid op basis van feiten.  

In Houten zijn veel inwoners bereid om in de participatieprocessen mee te denken en hun kennis en 

kunde in te brengen. Ook zijn er veel burgerinitiatieven. Als daar vervolgens weinig of niets mee wordt 

gedaan ontstaat het gevoel van schijninvloed en raken burgers gefrustreerd. Dit vergroot alsmaar de 

kloof tussen inwoners en politiek.  

Wij willen juist een brug slaan tussen inwoners en politiek, met onze inwoners in contact staan, 

teruggeven wat er met hun inbreng is gedaan en daarover met hen in gesprek gaan. Oprechte 

transparantie over gemaakte politieke keuzes en hoe wij daartoe zijn gekomen levert draagvlak op. 

Dat is niet louter een voorwaarde, maar absoluut noodzakelijk bij complexe vraagstukken die invloed 

hebben op grote delen van de samenleving.  

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. 
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Pijler 2 Integriteit 
 

Het integriteitsbeginsel vormt de tweede pijler van de bestuurscultuur. 

Uitgangspunt voor NatúúrlijkHouten is voorbeeldig gedrag en voorbeeldgedrag. Dit geldt voor 

iedereen die bij het politieke proces betrokken is, dus zowel voor bestuurders, raadsleden, 

commissieleden, ambtenaren maar ook voor belanghebbenden die iets van de gemeente willen zoals 

projectontwikkelaars. Signalen van niet-integer gedrag neemt NatúúrlijkHouten erg serieus. Hierbij 

hoort dat een klokkenluider die een zaak aan de kaak stelt niet zelf het slachtoffer moet worden.  

De onafhankelijke ombudsfunctie, die nu vooral binnen het Sociaal Domein (WMO en Jeugd) wordt 

ingezet, verdient verbreding en versterking op alle dienstverleningsaspecten van de gemeente. 

NatúúrlijkHouten vindt het belangrijk dat als er iets misgaat onze inwoners een onafhankelijk 

aanspreekpunt binnen de gemeente hebben. Dat draagt bij aan het uiteindelijke vertrouwen in de 

(lokale) overheid.  

 

Ter illustratie 

Hoe ga je om met dilemma’s waarin het eigen belang tegengesteld is aan het algemeen belang, 

datgene wat goed is voor Houten. De schijn van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek ligt altijd 

op de loer. Vaak hoor je “als ik mijzelf ’s ochtends in de spiegel kan aankijken dat zit ik goed!” 

Maar die spiegel in de badkamer zegt niets terug. Wij moeten héél streng zijn. Door dilemma’s 

gezamenlijk te bespreken, elkaar uitgebreid te bevragen en de verschillende belangen boven tafel te 

krijgen. Dit leidt tot een zorgvuldig afwegingsproces en evenwichtige keuzes.  

Een extra punt van aandacht is dat bestuurders te allen tijde beschermd dienen te worden tegen 

intimidatie en vormen van ondermijning zoals omkopingspraktijken. 

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. 
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Pijler 3 Dualiteit 
 

Taakafbakening College en Gemeenteraad 

a. Volksvertegenwoordiging: de raad treedt op namens de bevolking. 
b. Kaderstelling: de raad bepaalt de kaders van het gemeentelijke beleid. 
c. Signaleren: de raad heeft een signaleringsfunctie voor knelpunten of kansen in de samenleving en 

zorgt zo nodig dat dit op de agenda van het college van B&W komt. 
d. Controleren: de raad controleert het college van B&W, dat het gemeentelijke beleid uitvoert. 

 
Wanneer de raad eenmaal de grote lijnen heeft vastgesteld, is het aan het College om maatregelen te 

nemen. Achteraf legt het college verantwoording af aan de raad. 

Het dualisme gaat uit van een gemeenteraad die als collectieve tegenmacht van het college van B&W 

als gemeentebestuur functioneert. Als bij de coalitievorming (te) strakke afspraken worden gemaakt 

kan de meerderheid (coalitie) gedurende vier jaren de minderheid (oppositie) uitsluiten en daardoor 

een groot deel van de kiezers buitenspel zetten. NatúúrlijkHouten vindt dat onwenselijk. De essentie 

van democratie is immers om juist ook rekening te houden met minderheidsstandpunten. 

NatúúrlijkHouten zet zich daarom in voor een stevige verankering van dit principe in de Houtense 

politieke arena. 

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 van het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad 

 

Werkwijze College van B & W 

NatúúrlijkHouten staat voor een open stijl van besturen. Het College dient zich daarom telkens af te 

vragen hoe de gemeenteraad en de inwoners het beste betrokken kunnen worden bij de bestuurlijke 

plannen en processen, zoals de Ruimtelijke Koers of de Samenlevingsagenda. Dit betekent concreet 

geen dichtgetimmerde voorstellen die tot in de finesses zijn uitgewerkt. Want daardoor komt het 

College in een verdedigende rol, wat ten koste gaat van het echte gesprek met raad en samenleving.  
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NatúúrlijkHouten pleit meer voor voorstellen waarin wel inhoudelijk, financieel en procesmatig 

richting wordt gegeven, maar waar de inwoners en Raad de ruimte krijgen om door middel van co-

creatie de verdere invulling te bepalen. Deze handelwijze moet ertoe leiden dat participatie er echt toe 

doet en invloed uitoefenen zin heeft. 

Ambitie 

• Nieuwe vormen van burgerparticipatie vragen om procesexpertise op dit punt binnen het 
gemeentelijk apparaat. 

 

Informatieplicht 

Aan het College van B&W is de verplichting opgelegd de gemeenteraad alle informatie te verstrekken 

die nodig is voor de uitoefening van haar taken. NatúúrlijkHouten vindt dat het vanzelf spreekt dat het 

College niet afwacht totdat de raad ergens om vraagt. NatúúrlijkHouten verwacht van het College dat 

zij pro-actief is, en grote politieke sensitiviteit aan de dag legt en anticipeert op verwachtingen in de 

gemeenteraad. 

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 

De rol van de gemeenteraad en meer specifiek de gemeenteraadsleden is niet eenvoudig. Ten opzichte 

van het College van B&W staat zij vaak op achterstand. Wij noemen: 

o Veel complexe dossiers. 
o Beperkte beschikbare tijd, vaak naast een fulltimebaan. 
o De capaciteit van de griffie is beperkt. 
o De taak van raadsleden is zwaar. 

 

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.  
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Werkwijze ambtelijke organisatie 

De inhoudelijke doelstellingen die het gemeentebestuur voor Houten nastreeft vormen het 

vertrekpunt voor het handelen van het ambtelijk apparaat. Daarbij hoort ook de werkwijze en de 

bestuurscultuur die het college voorstaat. Met andere woorden: de ambtelijke organisatie sluit aan op 

de identiteit, werkwijze en ambities van de gemeente Houten. 

Er zijn enorme uitdagingen. Meer taken zijn en worden op het lokale niveau bij de gemeenten 

neergelegd terwijl beschikbare financiële middelen niet synchroon lopen. Tegelijkertijd stellen onze 

inwoners hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, die ook nog eens veranderen met het 

verstrijken van de tijd.  NatúúrlijkHouten verwacht van de ambtelijke organisatie dat die: 

o Samen met de gemeenteraad, griffie, en het college als eenheid kan functioneren. 
o Wendbaar en verankerd is in de lokale gemeenschap en die maatwerk levert in de kleine 

kernen, buurten en in het buitengebied, en voor bepaalde doelgroepen. 
o De participatie van inwoners bij de vorming en uitvoering van het beleid serieus neemt. 
o Lerend vermogen heeft om blijvend de eigentijdse dienstverlening op peil te houden.  

 

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.  

 

Pijler 4 Regionale Samenwerking 
 

Veel vraagstukken kan Houten niet alleen oppakken, laat staan oplossen. Denk hierbij aan de Energie 

Transitie, ruimtelijke vraagstukken, specifieke woningbouwplannen, mobiliteit en openbaar vervoer, 

veiligheid. En ook op het gebied van (jeugd)zorg is op zijn minst kennisdeling en ervaringsuitwisseling 

nodig.  

Meer concreet: NatúúrlijkHouten vindt de directe samenwerking en afstemming met Bunnik over de 

ontwikkelingen in Houten-Oost, Nieuw Wulven en het Kromme Rijn-park van groot belang, evenals het 

overleg met Wijk bij Duurstede over bijvoorbeeld een goede fietsverbinding. Daarnaast is 

samenwerking over mogelijke bouwlocaties met de provincie nodig en kan de Universiteit Utrecht, als 

gerenommeerd kennisinstituut, van grote waarde zijn voor Houten. 
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NatúúrlijkHouten is voor regionale samenwerking, waarbij geldt dat de gemaakte afspraken binnen 

deze verbanden democratisch gelegitimeerd en controleerbaar moeten zijn. Met andere woorden: de 

samenwerkingsverbanden moeten zoveel als mogelijk publieke lichamen zijn. Zij vallen dan onder de 

Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin wettelijke vereisten zijn opgenomen over transparantie, 

inspraak en verantwoording.  

Voorop staat dat de samenwerking gericht is op het verbeteren van de dienstverlening aan onze 

inwoners en dat de resultaten publiekelijk inzichtelijk zijn.  

 

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. 
 

 

 

 

 
               Foto: Anja Grondman                        Gemeentehuis en treinstation 
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Inwoners wonen prettig in Houten. De groenzone, de Vijfwal, veel bomen en groen, een goed 

verzorgde openbare ruimte dragen eraan bij dat het goed wonen in Houten is! Een kwalitatief goede 

openbare ruimte draagt ook bij aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de publieke ruimte en is 

daarom een kerntaak van de gemeente. 

De afgelopen jaren is er echter bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en recent is het 

kwaliteitsniveau zelfs verlaagd. Reden daarvoor zijn de hoge kosten van onderhoud, onder andere 

vanwege een andere, milieuvriendelijke en veel tijdrovender, manier van onkruidbestrijding. 

NatúúrlijkHouten betreurt de verlaging van het kwaliteitsniveau. Verrommeling ligt daardoor op de 

loer. Tegelijkertijd ziet NatúúrlijkHouten dat steeds meer inwoners zich inzetten om de openbare 

ruimte netjes te houden. Denk bijvoorbeeld aan het initiatief “Houten zwerfafvalarm én rijk aan 

contact”.  Dit geeft aan hoe belangrijk inwoners een goed verzorgde openbare ruimte vinden en dat zij 

zich daarvoor ook in willen zetten. NatúúrlijkHouten juicht die inzet en dat soort initiatieven toe. Deze 

inzet laat echter onverlet de taak die de gemeente hier heeft.  

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. 

 

 

 
                       Foto: Anja Grondman              Groene zone nabij Kooikerspark 
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De gemeente Houten is méér dan alleen de kern Houten. ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal maken 

de gemeente Houten tot één, fraai geheel. 

NatúúrlijkHouten wil de kernen en het buitengebied leefbaar en vitaal houden. Het unieke karakter en 

de eigenheid van de kernen zijn zo wezenlijk voor de inwoners dat NatúúrlijkHouten daar bijzonder 

zuinig op wil zijn. 

Een aantal van de belangrijkste vraagstukken in de kleine kernen betreft onder meer het behoud van 

de voorzieningen, het organiseren van sociale en culturele activiteiten, het openhouden van de 

basisscholen, de woningbouw, het verenigingsleven, de energietransitie en de bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer.   

Het gevolg van die eigenheid is dat de problemen waar elke kern mee kampt unieke oplossingen 

vragen. Voor inwoners van alle leeftijden, jong en oud. NatúúrlijkHouten gelooft dan ook in 

oplossingen op maat en wil daar samen met de inwoners naar op zoek gaan. Oplossingen die passen 

bij het karakter en de sterke kanten van de kern. Dit kunnen kleine praktische initiatieven zijn maar 

ook bredere, zoals een meer omvattende visie (dorpsplan) over de toekomst van de kern.  

Initiatieven en goede ideeën zoals van ‘Schalkwijk Straks’, de Stichting Mooi ’t Goy en Stichting 

Leefbaar Tull en ‘t Waal juicht NatúúrlijkHouten dan ook van harte toe. Zij geven blijk van een enorme 

betrokkenheid van inwoners bij hun dorp. NatúúrlijkHouten neemt die serieus omdat wij beseffen dat 

deze inwoners de eigen kern en omgeving als geen ander kennen en oplossingen ook het beste kunnen 

vormgeven. Aan de gemeente is het dan om dit te stimuleren en te faciliteren. Hierbij menen wij dat 

lokale regelgeving of beperkte kosten, zeker bij praktische initiatieven, voor de gemeente geen 

belemmering moeten vormen.  

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. 

 

 
                                                       Foto: René van den Brandt        Schalkwijk vanuit de lucht 
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Hoofdstuk 10 Ondernemen 
 

 

Bedrijven en zzp’ers zijn belangrijk voor Houten: ze zorgen voor banen en werkgelegenheid. De 

gemeente moet bedrijven daarom waar mogelijk faciliteren en zorgen voor een goed ondernemers-

klimaat.  

Bij eerdere uitbreidingen van Houten is ervoor gezorgd dat de groei van werkgelegenheid gelijke tred 

hield met de beroepsbevolking. Hierdoor ontstaat een ontspannen arbeidsmarkt: bewoners kunnen 

makkelijk werk vinden en bedrijven kunnen makkelijk arbeidskrachten vinden. Ook zorgt het er voor 

dat veel mensen op loop- of fietsafstand van hun werk kunnen wonen, en dat zorgt voor een fijn 

leefklimaat en ruimte op de weg. NatúúrlijkHouten wil dat het aantal arbeidsplaatsen in Houten in 

overeenstemming is met de beroepsbevolking. Die balans is er echter niet. Het aantal arbeidsplaatsen 

in Houten is, zeker in vergelijking met onze omringende gemeenten, te laag in relatie tot het aantal 

inwoners respectievelijk de beroepsbevolking.  In Houten is hier te weinig aandacht voor. Zo 

vermeldde de Ruimtelijke Koers wel woningaantallen, maar bevatte ze geen doelen voor de 

werkgelegenheid in Houten. Sterker, een bedrijventerrein, de Doornkade, werd weggeschreven zonder 

dat daar een alternatief voor in de plaats kwam, terwijl er een tekort is aan bedrijventerreinen, in het 

bijzonder voor lokale MKB-bedrijven. De Doornkade wordt ook niet meer vermeld op de gemeentelijke 

website als bedrijventerrein. NatúúrlijkHouten vindt dat onjuist. 

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 
 

 

Veiligheid in huis en onze woonomgeving is nodig voor een fijn leven. Veiligheid speelt op allerlei 

terreinen: verkeersveiligheid, sociale veiligheid, voorkomen van overlast en criminaliteit, ondermijning. 

De gemeente heeft als taak om haar inwoners te beschermen.  

 

Thema’s en ambities 

 

Verkeersveiligheid 
Verkeersdeelnemers moeten zich veilig kunnen voortbewegen. Houten is een relatief verkeersveilige 

gemeente, mede ook door het concept waarop Houten is gebouwd: fietsvriendelijk, autoluwe wijken 

en gemotoriseerde ontsluiting via de Rondweg.   

Maar: het kan en moet beter. Er zijn te veel onveilige verkeerssituaties.  

Scooters in de groenzone en op de doorgaande fietsroutes leiden regelmatig tot overlast en gevaarlijke 

situaties, met name rond etenstijd. Ook ’s avonds laat en ’s nachts is er regelmatig sprake van overlast. 

NatúúrlijkHouten zet zich in om dit te beperken. NatúúrlijkHouten is er daarom voorstander dat de 

politie - ook ’s nachts - regelmatig een ronde doet. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen helpen 

zoals goede verlichting 

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. 
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Hoofdstuk 11 Veiligheid 

 

 

Sociale veiligheid 
Een overzichtelijke buurt en sociale samenhang geeft veilige(r) buurten! NatúúrlijkHouten ondersteunt 

daarom initiatieven die de sociale samenhang vergroten, zoals ‘Houten zwerfvuilarm en rijk aan 

contact’ en de Stichting Veilig Houten in verband met het faciliteren van buurtpreventie zoals het 

gebruik van buurtapps. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten ondersteunt initiatieven die de sociale veiligheid vergroten. 
 

Geen drugs- en drankmisbruik 
NatúúrlijkHouten staat voor een gezonde samenleving en is daarom tegen het gebruik van drugs en 

tegen drankmisbruik. Gebruik van drugs is ongezond en de handel speelt zich vaak af in de illegaliteit. 

Voor wat betreft de aanpak van gebruik van drugs en drankmisbruik staat NatúúrlijkHouten een 

gezamenlijke aanpak voor samen met politie, ouders, scholen, sportverenigingen en horeca. Via 

voorlichtingscampagnes maar ook proactief en dwingender als dat nodig is door handhaving. 

NatúúrlijkHouten is tegen het toestaan van coffeeshops.  

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 
Zowel in woningen als in openbare gebouwen is brandveiligheid van belang. NatúúrlijkHouten is 

verheugd over de campagne van de gemeente om in woningen brandmelders te installeren en vraagt 

de gemeente om de aandacht op dit punt niet te laten verslappen om woningbranden terug te dringen 

en liefst te voorkomen. Hetzelfde geldt voor brandpreventie in de horeca e.d. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten is voor een actieve aanpak door de gemeente om brand te voorkomen, door 
inwoners voor te lichten over preventieve maatregelen. 
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Hoofdstuk 11 Veiligheid 

 

 

Vuurwerk 
Veel mensen vinden vuurwerk leuk, anderen niet omdat zij er veel hinder of schade van ondervinden. 

In lijn met het landelijk beleid vindt NatúúrlijkHouten dat vuurwerkgebruik mag worden 

ontmoedigd.  Zo zijn vuurwerkvrije zones soms heel effectief. Als stimulerend alternatief is 

NatúúrlijkHouten voorstander van een grote vuurwerkshow met Oud en Nieuw onder regie van de 

gemeente. 

Ambitie 

• NatúúrlijkHouten wil het afsteken van particulier vuurwerk ontmoedigen en wil als alternatief 
een grote vuurwerkshow met Oud en Nieuw. 
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Hoofdstuk 12 Gemeentelijke financiën 
 

 

Het verkiezingsprogramma van NatúúrlijkHouten staat vol met plannen en ideeën om Houten 

duurzaam mooier en leefbaar te maken.  Al deze plannen kosten natuurlijk geld. NatúúrlijkHouten 

staat hierbij voor een betrouwbare overheid die haar financiële zaken op orde heeft.  

NatúúrlijkHouten streeft naar een evenwichtige begroting met een gezonde reserve om tegenvallers 

op te vangen. Enerzijds willen wij geen bovenmatige overschotten, anderzijds ook geen tekorten 

waardoor bijvoorbeeld belangrijke voorzieningen onder druk komen te staan. Transparantie en het op 

een voor iedereen begrijpelijke wijze presenteren van de beschikbare cijfers zijn voor ons erg 

belangrijk. Dan pas kun je als gemeenteraad met voldoende inzicht betere keuzes maken.  

Belangrijk is welke ontwikkelingen de rijksuitgaven gaan doormaken, omdat de gemeente daar sterk 

van afhankelijk is. De structurele tekorten op de Jeugdzorg en de WMO baren ons zorgen, ondanks de 

tegemoetkomingen en toezeggingen van het kabinet.  NatúúrlijkHouten vindt dat de gemeente 

Houten zich via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) harder moet opstellen opdat het 

Rijk bij het decentraliseren van taken ook de bijbehorende middelen levert.  

Nieuw beleid dat gepaard gaat met extra uitgaven noopt tot heroverweging van het bestaande beleid. 

Uitgangspunt hierbij is dat extra uitgaven gevonden moeten worden in de budgetten van het ‘oude’ 

beleid (‘Nieuw voor Oud’).  

Tegenvallers worden binnen de eigen deelbegroting gecompenseerd en overschotten worden 

toegevoegd aan de algemene reserves. Waar dat niet mogelijk is sluit NatúúrlijkHouten extra lasten, 

bijvoorbeeld in de vorm van een verhoging van de OZB, niet bij voorbaat uit. Als het Houten beter 

maakt, moeten wij daar iets voor over hebben, zo is de visie van NatúúrlijkHouten. Met de huidige 

rentestand en financieringsmogelijkheden ziet NatúúrlijkHouten overigens ruimte om te investeren.  

Bij de afwegingen die wij daarbij maken geldt steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen. De financieel zwaksten willen wij ontzien.  

Ambitie 

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


