Verkort verkiezingsprogramma 2018-2022 Houten Anders!
Inwoners Centraal

●

● Samen discussiëren, luisteren, vragen en uitleggen.
● HA! in de Wijk, (wijkvertegenwoordiging).
● Heldere communicatie naar inwoners.
● Inwoners actief betrokken bij besluitvorming.
Ruimtelijke ontwikkeling
●
●

●
●
●

●

●

●

●
●

Doorstroming bevorderen.
Durf nieuwe gebieden te verkennen voor
nieuwbouw door de rondweg te verleggen, of
bouwen buiten de rondweg.
Aandacht voor evenwichtige leefomgeving.
Bij nieuwbouw en ook bij grootschalige renovatie,
moeten we gaan voor gasloze woningen.
Om in Houten een evenwichtige leeftijdsopbouw
krijgen, willen wij veel aandacht geven aan de
verschillende typen inwoners.
De af te stoten woningvoorraad die Viveste moet
verkopen onderbrengen bij een stichting en
daarmee het gat tussen de sociale huur en de vrije
markt bestrijden.
Wij willen burgers stimuleren om zelf
medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun
leefomgeving.
Door ruimte te bieden aan startende
ondernemers, willen we de verbinding zoeken met
Utrecht Science Park.
Optimalisering van de infrastructuur voor minder
validen. M.n. herstel en onderhoud voetpaden.
Knelpunten in de verkeersveiligheid hebben onze
prioriteit.

Milieu
●

Actief Recycling- en Afvalscheiding Beleid samen
met de inwoners.
● Aandacht voor natuur en huisdieren.
● Stappen maken richting een energieneutrale
samenleving ( energieindex).
● Milieuwetgeving consequent handhaven.
● Actief nadenken over Houtense het bijdragen aan
de Europese energiedoelstellingen.
● Hondenbelasting is niet van deze tijd.
Onderwijs
● Samen met scholen kansen creëren.
● Kwaliteit van onderwijs in de kernen bewaken.
Openbare Orde en Veiligheid
●

Samenwerken met overheid en burgers om
diefstal en inbraak terug te dringen.
● Duidelijke communicatie via moderne kanalen.
● Houten moet veiliger.
● Cameratoezicht om de opsporing van
gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit te
bevorderen.
Cultuur, sport en recreatie
●
●

Stimuleren van activiteiten waarbij ondernemers
en verenigingen samenwerken.
Focus op kwaliteit van sport en cultuur faciliteiten.

Het cultuurfonds moet worden aangewend voor
activiteiten die bijdragen aan laagdrempelige
toegang van cultuur en haar uitingen.
● Cultureel erfgoed beschermen.
● Tradities als Gluren bij de Buren, Houtens
dorpsfeest, Oude dorp, Oranje comité en
Cultuurnacht meerjarig steunen.
● Houten Anders! ondersteunt daarbij vooral ook
nieuwe initiatieven gericht op de (culturele)
ontwikkeling van jongeren.
● Evenementen moeten passen in de omgeving, je
moet de omgeving niet aanpassen aan de
evenementen.
● Recreatie en toerisme moeten de leefbaarheid van
de eigen inwoners bevorderen.
Sociale structuur
●

Houten Anders! is voorstander van een integraal
beleid één gezin, één plan, één regisseur.
● Actieve armoedebestrijding.
● Houten Anders! pleit voor een Wal- en schip
beleid; Het helpen van mensen die in relatieve
armoede leven en niet in aanmerking komen voor
hulp via de kanalen die er nu zijn.
● De voedselbank verdient een volwaardige plek in
de armoedebestrijding.
● Grote aandacht voor groei in zorgbehoefte binnen
gemeente.
● Faciliteer mogelijkheden voor
vrijwilligersinitiatieven.
● Houten Anders! pleit ervoor dat vroegtijdig
rekening wordt gehouden met de toename van de
gedifferentieerde zorgvraag.
● Voldoende zorgcomplexen woningen aanwezig
zijn.
● HA! gaat met jongeren in gesprek om hen ook een
stem te geven in de raad.
Economische Zaken
●
●

Stimuleren van werkgelegenheid.
Aantrekken en behouden van aantrekkelijke
werkgevers.
● Stimuleren van de verzorgende en de recreatieve
sector.
● Vrijheid van zondagopenstelling voor ondernemers
● Het aantrekkelijk houden van bedrijfsterreinen.
● Bij het vaststellen en herzien van
bestemmingsplannen actief vooruitdenken en
wensen van ondernemers al voor de planfase
inventariseren.
Financiën
●
●
●
●
●

Durf te investeren in de toekomst!
Volledig inzicht voor inwoners over besteding
belastinggeld.
Gemeenteheffingen moeten kostendekkend zijn.
Meer samenwerking met omliggende gemeenten.
De begroting moet ruimte bieden voor
onvoorziene uitgaven en nieuw investeringsbeleid.

Website : www.houtenanders.nl E-Mail : fractie@houtenanders.nl
Facebook : https://facebook.com/houtenanders

