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Waarom een nieuw
politiek geluid?
NatúúrlijkHouten is in 2021 opgericht door een aantal
betrokken inwoners van Houten.
De directe aanleiding was de zorg over de ontwikkeling
en besluitvorming van de Ruimtelijke Koers Houten 2040.
In de politieke cultuur bleek geen enkele ruimte voor een
minderheidsopvatting. Honderden deskundige bijdragen
van inwoners werden genegeerd. Dat liep uit op het
referendum in maart 2021. Ruim 66% van alle kiezers in
Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal stemde tegen de
bouwplannen in de Ruimtelijke Koers.
Dit signaal van de Houtense inwoners was en is duidelijk!
NatúúrlijkHouten wil dit omzetten in positieve energie.
Voor een nieuw politiek geluid…
NatúúrlijkHouten (voortgekomen uit de groep Aanen) wil
een ledenpartij zijn. Voor én met de inwoners verbinder zijn
tussen samenleving en politiek. De leden worden bij ons
partijwerk betrokken in expertgroepen. NatúúrlijkHouten:
betrouwbaar, eerlijk en duidelijk. Omdat we zuinig zijn op
Houten met alle kernen. Voor de huidige én toekomstige
inwoners.

Lijsttrekker Marian Aanen:
“Ik heb de discussie rondom de Ruimtelijke
Koers van dichtbij meegemaakt en ervaren
dat de inbreng en visie van inwoners
en ondernemers onvoldoende gezien,
gehoord of begrepen werd in het politieke
proces. Terwijl in Houten zoveel kennis,
kunde en kwaliteit aanwezig is.
Deze enorme kracht wil NatúúrlijkHouten
optimaal benutten en inzetten ten dienste
van de lokale samenleving. Niet alleen
als het gaat over wonen en bouwen.
Uitdrukkelijk ook bij andere belangrijke
thema’s. Zie ons volledige partijprogramma
op onze website.”

Partijvoorzitter Hans Bruning:
“NatúúrlijkHouten garandeert dat uw
tegenstem bij het referendum van vorig
jaar maart een logisch én concreet
vervolg krijgt als u bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 of 16 maart 2022
op ons stemt.”

Dit zijn onze belangrijkste ambities:
↸ Wonen

 Samenleven

 W
e gaan voor de bouw van in totaal 4800 woningen tot

 N
abuurschap is ook in Houten een doorleefd principe. We

2040. Waarvan 3200 in Houten-Oost. Met de ideeën van
het Houtens Manifest als uitgangspunt.
 V
óór 2030 worden 800 woningen voor jongeren en
starters gebouwd op diverse locaties (zoals Houten- Oost,
Molenzoom en kleine kernen)
 H
outen blijft de meest geslaagde VINEX locatie in
Nederland.

 Duurzaamheid
 A
lle nieuwe woningen en bedrijven worden duurzaam en

energie-plus gebouwd.

 D
e gemeente geeft uiterlijk in 2023 de inwoners

duidelijkheid over de warmtevoorziening in onze wijken
en kernen. De gemeente ondersteunt en neemt de regie.
 V
oor onze mobiliteit optimaliseren we de loop-, fiets- en
OV-structuren in onze gemeente.

stimuleren dat er ontmoetingsplaatsen zijn en blijven in
alle wijken en kernen.
 W
e zijn mede verantwoordelijk voor mensen die het zelf
niet redden. Ondersteuning is maatwerk. De gemeente
helpt bij het vinden van werk.
 I
n de pandemie bleek het belang van sport & bewegen en
kunst & cultuur. De gemeente stimuleert deze activiteiten
waar het kan.

 Politiek en inwoners
 P
articipatie is geen wassen neus. We hebben de

ambitie te experimenteren met vormen als een gelote
burgerraad. En een jongerenraad, in samenspel met het
onderwijs
 D
e kennis en kunde van onze inwoners gaan we meer en
beter benutten. De discussie over de Ruimtelijke Koers
leerde hoe belangrijk dat is.
 D
e bestuursstijl zal duaal (tussen raad en college),
transparant en integer zijn.

Top 10 kandidatenlijst
1.
2.
3.
4.
5.

Marian Aanen
Wijnand Jonkers
Renate Lambermont
Jolanda Wijsmuller
Tijm Corporaal

6. Bas Castelijns
7. Stefan Homma
8. Linda Flipse
9. Jan Hoogenraad
10. Bert Godschalk

Kijk op onze website voor de volledige lijst van betrokken en
deskundige inwoners die zich kandidaat hebben gesteld voor
de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer informatie
Over de partij: www.natuurlijkhouten.nl
Over het verkiezingsprogramma en de kandidaten:
www.natuurlijkhouten.nl/verkiezingen

Wilt u lid worden?:
www.natuurlijkhouten.nl/contact

Heeft u een vraag?:
Stuur een e-mail naar info@natuurlijkhouten.nl.
We gaan graag met ú en joú in gesprek.

Onze naam en het logo
NatúúrlijkHouten schrijf je met accenten op de u. Want
het gaat vanzelfsprekend om ú en om joú: de huidige en
toekomstige inwoner én ondernemer van Houten.
In het logo hebben de contouren van ons mooie Houten
een gouden randje. Want Houten is een samenleving met
een gouden randje. Daar zijn we zuinig op en dat willen we
natuurlijk zo houden.

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/natuurlijkhouten

