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VOORWOORD 
 
D66: betrokken en gericht op de toekomst 
 
Transparante besluitvorming, kansengelijkheid en duurzaamheid zitten in de genen van D66. 
Maar ook:  

 onderwijs  

 investeren in ondernemerschap  

 werk, alsmede oplossingen voor de mismatch op de arbeidsmarkt   

 goede bereikbaarheid  

 goede zorg  

 betaalbare woningen: voldoende sociale huisvesting en woningen voor alle jongeren,  
ook voor die met een beperking.  

 
Daarnaast vindt D66 Huizen dat er meer aandacht gegeven moet worden aan toeristische, 
sportieve en culturele mogelijkheden. Een levendig centrum met gezellige terrassen; een 
mooi Nautisch Kwartier met aanlegsteiger voor riviercruiseschepen en met de ontwikkeling 
van de Krachtcentrale en omgeving, een mooie schakel tussen het Oude Dorp en het 
Nautisch Kwartier. 
Huizen bruist van mooie initiatieven en D66 vindt dat deze initiatieven de ruimte moeten 
krijgen. Goede ideeën van burgers verdienen het om serieus onderzocht te worden en bij 
gebleken haalbaarheid zal D66 initiatieven steunen. Veelzijdige evenementen zijn een 
belangrijke ontmoetingsplaats: van Havenfestival en Oldtimerfestival tot Huizerdag, van 
Botterdagen tot de Nieuwjaarsduik, Huizen moet bruisen! 
 
De komende raadsperiode is heel belangrijk voor de toekomst van Huizen. Blijft Huizen een 
zelfstandige gemeente, of wordt zij onderdeel van een nieuw te vormen gemeente die 
bestaat uit Huizen, Blaricum en Laren? Naar verwachting zal de gemeenteraad na de zomer 
2018 zijn oordeel moeten geven over het door de provincie te presenteren wetsontwerp tot 
gemeentelijke herindeling.    

 
In dit programma vindt u de concrete uitwerkingen van onze visie.  
Als u zich hierin herkent en/of deze voostellen ondersteunt, stem dan op 21 maart 2018 op 
D66 voor Huizen ! 
 
Dera Kahlmann, voorzitter D66 Huizen  Marlous Verbeek, lijsttrekker 
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1. INLEIDING 
 
Huizen voor alle inwoners van Huizen 
 
Huizen is van alle inwoners van Huizen en is meer dan alleen het Oude Dorp en de Oude 
Haven. Natuurlijk zijn het Oude Dorp en de Oude Haven belangrijk voor cultuur, recreatie en 
toerisme, maar we moeten niet vergeten dat de meerderheid van de Huizer inwoners niet in 
het Oude Dorp woont en dat het minstens zo belangrijk is om een aantrekkelijke 
woonomgeving te realiseren en te behouden voor inwoners van alle andere Huizer wijken. 
 
De afgelopen jaren heeft D66 Huizen deelgenomen aan het college van Burgemeester & 
Wethouders (B&W). Die periode is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan. D66 heeft binnen 
het college heel veel bereikt.  
 
 
2. TERUGBLIK OP DE UITGESPROKEN D66 PUNTEN IN DE PERIODE 2014 – 2018  
 

 De ontwikkeling van het plangebied Stad en Lande / Kostmand. De aantrekkelijkheid van 
het gebied is vergroot en de leefbaarheid is verbeterd en er is een groot aantal koop- en 
huurwoningen aan de markt toegevoegd. 

 De ontwikkeling van het Wilhelminaterrein, waarbij onder meer een deel van het 
      karakteristieke schoolgebouw behouden is gebleven, naast de bouw van nieuwe 

woningen. Hetzelfde geldt voor het Schoemanterrein en de Schoolstraat. 

 Het Keucheniusterrein wordt ontwikkeld tot een plan met woningen passend binnen de 
maat en schaal van het Oude Dorp; ook commerciële functies krijgen een plaats in dit 
plan met de naam Keucheniushof. 

 De Botterwerf is door de gemeente aangekocht en heeft weer zijn oude functie 
teruggekregen.  

 De transformatie van kantoorpanden aan de Huizermaatweg heeft plaatsgevonden: veel 
kantoorpanden, zoals Borgstede, hebben een woonfunctie gekregen.  

 De ontwikkeling van de Krachtcentrale heeft in deze periode vorm gekregen en krijgt een 
belangrijke functie voor cultureel Huizen. Een motie, mede ingediend door D66, heeft als 
doel onderzoek te doen naar de mogelijkheden. 

 Doorbraak in het HOV-dossier. Mede dankzij het protest van D66 is er nu gekozen voor 
een voor iedereen acceptabele variant. 

 Klimaat en duurzaamheid zijn mede door de inzet van D66 stevig op de kaart gezet.  

 Toerisme is belangrijk voor Huizen en krijgt een nieuwe impuls dankzij de aanleg van de 
steiger voor riviercruiseschepen. 

 De ontwikkeling van de Kustvisie maakt de omgeving van de Zomerkade en het strand 
aantrekkelijker.  

 
 

 
3. DE MEEST UITGESPROKEN PUNTEN VAN D66 VOOR DE PERIODE 2018 – 2022 
 

 Een energieneutraal en klimaatbestendig Huizen, waarbij duurzaam bouwen en wonen 
voorop staat. 

 Ruimhartige subsidie of lening voor huiseigenaren die hun huis energiezuiniger willen 
maken. 

 Betaalbare woningen voor iedereen door gerichte woningbouw en renovaties 

 Uitbreiden van de toeristische sector door verdere ontwikkeling Havenstraat en 
Kustzone, waarbij tevens Nautisch kwartier, het oude dorpscentrum en alle 
ontspannings- en sportieve mogelijkheden aan de Wolfskamer belangrijk zijn. 
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 Aantrekken van nieuwe bedrijven en vergroten van werkgelegenheid door ruimte te 
bieden aan ondernemerschap. Ook startende ondernemers met innovatieve ideeën zijn 
van harte welkom. 

 Goed onderwijs voor jong en oud met voldoende aandacht voor sport, cultuur en muziek. 

 Meer aandacht voor cultuur in Huizen 

 Levendige en gezellige winkelcentra, waar elke dag van de week, dus ook op zondag  
ondernemers de vrije keus hebben hun winkel te openen. 
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4. FINANCIEN, ECONOMIE, WERKGELEGENHEID EN ONDERNEMERSCHAP 
 
4.1 Financiën  
Gezonde gemeentefinanciën zijn belangrijk. D66 streeft naar een evenwichtige begroting 
met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen.  
 
4.2 Betere democratische controle op de financiën van Regio Gooi & Vechtstreek  
Nog steeds komt het voor dat de betrokken gemeenteraden niet van te voren op de hoogte 
worden gebracht van beslissingen van de Regio Gooi & Vechtstreek, die in een 
portefeuillehouders overleg zijn voorbereid en waaraan de deelnemende wethouders zich 
dan al hebben gecommitteerd. Deze beslissingen hebben vaak grote financiële gevolgen,  
waarvoor in feite toetsing vooraf door de gemeenteraden is vereist. Doordat de bestuurlijke 
doorloopprocessen van de regio en de gemeenteraden nog steeds onvoldoende op elkaar 
zijn afgestemd is er meestal geen beïnvloeding door de democratisch gekozen 
volksvertegenwoordigers meer mogelijk en dat betekent een ongewenst gebrek aan 
democratische controle. 
D66 is van mening dat de Regionale Samenwerking Agenda dusdanig moet worden  
ingericht en gehandhaafd dat de invloed door de gemeenteraden op de besluitvorming door 
de regio optimaal kan zijn. De gemeenteraden moeten in staat zijn om ongewenste besluiten 
tijdig aan te passen of, in het uiterste geval, tegen te houden.  
 
4.3 Economie, Werkgelegenheid, Arbeidsmarkt en Ondernemerschap   
Economie, werkgelegenheid, arbeidsmarkt en ondernemerschap zijn afhankelijk van en 
worden beïnvloed door vele factoren die buiten de gemeentelijke invloedsfeer liggen. D66 
Huizen wil zo veel mogelijk ruimte bieden aan ondernemerschap.  
De gemeenten in Gooi & Vechtstreek werken op diverse niveaus en in meerdere 
samenstellingen aan een gezamenlijk economisch programma om behoud en ontwikkeling 
van de economie te garanderen. 
De arbeidsmarkt heeft een vraag- en een aanbod kant. Voor werkgevers is het belangrijk 
goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers te vinden. Op gemeentelijk en/of regionaal 
niveau kan de overheid inspringen door voorwaarden te scheppen. Ondanks de huidige 
groei van de economie zal de gemeente zich moeten inzetten om werkgelegenheid te 
creëren en te behouden. Het is belangrijk dat het aantal arbeidsplaatsen in Huizen op het 
gewenste niveau blijft.  
 
In Nederland is er nu al een grote mismatch tussen vraag en aanbod van werk. 
Door de dynamiek van de markt kunnen veel werknemers de eerstkomende decennia  hun 
baan verliezen. Er zullen echter ook genoeg kansen zijn om een nieuwe baan te vinden. 
Uitgaand van de D66 sociaal-liberale richtingaanwijzers en uitgangspunten vertrouwen wij op 
de eigen kracht van mensen. Dit leidt naar zelfstandigheid en meedoen.   
Blijvend leren gedurende de levensloop wordt cruciaal voor de huidige en toekomstige 
generaties werknemers.  
De gemeente moet een initiërende rol spelen bij het bij elkaar brengen van de partijen die er 
belang bij hebben om de juiste mensen op te leiden.  
 
Rond het voormalig terrein van De Trappenberg komt een mogelijkheid voor nieuwe 
werkgelegenheid. Hier ligt een potentiele kans voor een cluster met zorg- of zorgtechnologie 
bedrijven, waarbij de mate van bebouwing zoveel mogelijk beperkt wordt. 
Ondernemers moeten optimaal worden gefaciliteerd en de lastendruk moet worden 
verminderd: minder regels en meer mogelijkheden. D66 wil bedrijven die “Duurzaam, 
Innovatief en Sociaal” zijn, een steuntje in de rug geven.  Een tweejaarlijkse door de 
gemeente te organiseren Innovatie-prijs voor ondernemers (bedrijven) die aan deze criteria 
voldoen, wordt van harte gesteund. De gemeente moet een gunstig ondernemersklimaat 
scheppen en meer ondersteuning leveren; geen maandenlange procedures.  
Een startersloket voor beginnende ondernemers kan hierbij een middel zijn.  
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4.4 Openstelling winkels 
D66 gaat uit van het beginsel van de “eigen verantwoordelijkheid”. Hierbij is tolerantie en 
respectvol met elkaar omgaan een ‘must’. Om in te spelen op de veranderende gewoonten 
van de consument moeten ondernemers de mogelijkheid krijgen zelf te beslissen wanneer 
hun winkels open zijn; zondagsopenstelling moet mogelijk zijn. Winkels en horeca kunnen zo 
hun activiteiten en openingstijden beter op elkaar afstemmen.  
 
4.5 Sfeerverbetering, aantrekkelijkheid Oude Dorp 
Leegstand van winkelpanden is onaantrekkelijk voor bezoekers en werkt verloedering in de 
hand. Soms verkiest een belegger vanuit economisch gewin leegstand boven verlaging van 
de huurprijs. In sommige gemeenten wordt leegstand na een bepaalde periode beboet. Dit 
middel kan de gemeente onderzoeken om een maatregel achter de hand te hebben tegen 
ongewenste langdurige leegstand.  
Het winkelgebied in het Oude Dorp kan aantrekkelijker worden gemaakt door (thema) 
evenementen, die door de middenstand georganiseerd worden. De gemeente kan hierin  
een stimulerende en coördinerende rol spelen, door bijvoorbeeld een “gemeentelijke 
programma manager” aan te stellen. 
 
4.6 Aantrekken van nieuwe bedrijven  
D66 wil dat Huizen in regionaal verband samenwerkt bij de vestiging van nieuwe bedrijven. 
Om dit te kunnen bereiken is een regionaal loket voor nieuwe bedrijfsvestigingen en 
verhuizingen van bedrijven noodzakelijk. Lobbyen binnen MRA (Metropool Regio 
Amsterdam) en een actieve rol van de Kamer van Koophandel kan vestigingssucces 
vergroten. Een “gemeentelijke programma manager” voor economische ontwikkelingen kan 
bedrijven bijstaan bij veranderingen en uitbreidingen.  
Bedrijventerreinen moeten gefaciliteerd worden (parkeren, glasvezel, eetgelegenheden). De 
ruimte voor nieuwe grotere bedrijven in Huizen is beperkt. Creatief omgaan met beschikbare 
panden, herbestemming en ruilen in overleg met de eigenaar zijn mogelijkheden om 
capaciteit te winnen.   
 
4.7 Ruimte voor kennisintensieve bedrijven en startende ondernemers  
Startende ondernemers moeten het gevoel krijgen welkom te zijn. Huizen moet voor hen een 
A1 locatie zijn, met flexibele kantoorruimtes die aansluiten bij elke fase van een bedrijf. De 
ontwikkeling en invulling van de Havenstraat is een geweldige kans om in te spelen op de 
behoeftes van startende en innovatieve bedrijven.  
De behoefte om wonen en werk te combineren zal bedrijven in en rond Amsterdam doen 
rondkijken in de regio. Het financieren van bedrijven is een zaak van de ondernemer en 
banken. Onderzocht kan worden of er via de Crediet Unie aanvullende mogelijkheden zijn.  
 
4.8 Uitbreiding van de toeristische sector  
Huizen is met bos, hei en het Gooimeer bij uitstek geschikt voor toerisme en recreatie. 
Hierop is de afgelopen periode stevig ingezet maar er zijn nog belangrijke stappen te zetten. 
De openstelling van winkels op zondag kan hier een extra impuls geven. 
De integratie van diverse publiekstrekkers binnen het “Havenstraat project”  (Regionaal 
Centrum Waterbewustzijn, Krachtcentrale en Huizer Museum) kan een versterkend effect 
hebben op het hele Havenstraat gebied. Een verdere ontwikkeling van het kustgebied maakt 
Huizen toeristisch nog aantrekkelijker. In de volgende coalitieperiode zal D66 voorstellen 
gelden te reserveren voor de volgende fase in de ontwikkeling van de kuststrook teneinde de 
voortgang van de verdere ontwikkeling te garanderen 
  
4.9 Detailhandel  
Er is veel aandacht voor het Oude Dorp. In de Havenstaat, de ”rode loper” naar het Nautisch 
Kwartier, wordt veel geïnvesteerd, maar Huizen heeft meer te bieden. D66 vindt dat tevens 
de winkelcentra Oostermeent, Kostmand, Holleblok en Phohi niet uit het oog verloren 
moeten worden. De gemeente moet in overleg met de ondernemers onderzoek (laten) doen 
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naar de mogelijkheden om deze winkelcentra en de omgeving daarvan aantrekkelijker te 
maken. Hierbij kan de gemeente een actieve rol spelen in het verbeteren van 
parkeermogelijkheden voor fietsen en auto's, het verhogen van het verblijfsklimaat door 
(goed onderhouden) groenvoorzieningen en het investeren in veiligheidsmaatregelen. 
D66 vindt dat de plannen voor het Keucheniusterrein zo snel mogelijk ten uitvoer moeten 
worden gebracht.  
 
 
 
5. MILIEU EN DUURZAAMHEID  
 
5.1 Duurzaam bouwen en wonen 
D66 is een groot voorstander van het elimineren van het gebruik van fossiele brandstoffen.  

 Bij bouw, verbouw en innovatie van gebouwen waar de gemeente invloed op heeft 
(bijvoorbeeld als subsidieverlener) of waar de gemeente (mede) opdrachtgever is, wordt 
het elimineren van fossiele brandstof verbruik als kernpunt van de (ver)bouw plannen 
opgenomen. 

 In bouwverordeningen moet worden opgenomen dat zo milieuvriendelijk en BENG 
mogelijk wordt gebouwd. (BENG = bijna energie neutraal gebouwd). 

 Voor de energievoorziening moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
zonnepanelen, zonneboilers en warmtewisselaars.  

 Inwoners worden ondersteund om bestaande woningen te verduurzamen (ontkoppelen 
van gasnet in het bijzonder), bijvoorbeeld met behulp van subsidie, (renteloze) leningen 
of kortingen. Duidelijke informatievoorziening is hierbij cruciaal. 

 Onderzocht kan worden of overtollige warmte van industrie gebruikt kan worden in 
andere gebouwen of productieprocessen. 

 D66 wil inwoners en bedrijven die duurzaam investeren in hun woning of bedrijfspand 
financieel tegemoetkomen. 

 Daarnaast wil D66 onderzoeken of het haalbaar is om huiseigenaren mee te laten 
investeren in een gezamenlijk zonnepanelen-plan (op daken van daartoe geschikte 
gebouwen) waarbij investeerders een percentage korting op de eigen energierekening 
krijgen naar rato van de investering.  

 D66 wil de mogelijkheid bekijken of huur van zonnepanelen op het eigen dak te 
realiseren is, bijvoorbeeld bij sociale woningbouw bij of na renovatie. 

 
D66 wil een deel van de reserves gebruiken om te investeren in voorzieningen om Huizen tot 
één van de meest duurzame gemeentes van Nederland te maken. Dit kan gebeuren door te 
investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtewisselaars, zonneboilers etc. en goede 
isolatie van panden, door te investeren in groen, vervoer en door een subsidie te geven aan 
alle inwoners van Huizen die duurzaam investeren in energiebesparende aanpassingen, 
hernieuwbare energie of isolatie van hun woning of bedrijfspand. 
 
5.2 Behoud het groen en bouw alleen op bestaande plekken 
De kwaliteit van het Gooi is de onbebouwde ruimte. Die kwaliteit willen we behouden, ook in 
en om Huizen. (zie ook wonen en ruimtelijke ordening) 
D66 ondersteunt initiatieven voor de invulling van braakliggende terreinen door bijvoorbeeld 
tijdelijke volkstuintjes en stadsboerderijen. 
 
5.3 Afval: van recycling tot grondstof  
Afval bestaat niet omdat afval een belangrijke grondstof is in de circulaire economie. 
De GAD is een winstgevende uitvoeringsorganisatie die doorontwikkeld zou kunnen worden 
tot een organisatie die op een hoogwaardige en innovatieve wijze alle afvalstromen scheidt, 
zodanig dat deze weer tot grondstoffen kunnen worden terug gebracht. De GAD moet zo 
efficiënt en effectief mogelijk ons afval recyclen. Dit dient evenwichtig  te gebeuren voor 
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zowel het milieu als de portemonnee van onze inwoners. Dit is ook belangrijk in verband met  
de bereidwilligheid van inwoners om het afval te scheiden. 
Bewoners van hoogbouw en woningen met een kleine tuin krijgen de komende tijd de 
mogelijkheid om in ondergrondse containers het afval te scheiden. 
D66 vindt het belangrijk om door te gaan met de aanpak van zwerfafval. 
 
5.4 Ecologische hoofdstructuur  
D66 pleit voor het leggen van ecologische verbindingen en het verbinden van 
natuurgebieden.  
D66 wil uitbreiding van beschermde gebieden, door verwerving dan wel door samenwerking,  
ondanks dat het rijk minder geld voor natuurbeleid beschikbaar heeft. In Gooi & Vechtstreek 
wordt de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur gecontinueerd. Tot dusver is ca. 75% 
hiervan gerealiseerd en D66 zal zich inzetten om deze structuur te completeren. D66 erkent 
het Plassenschap, het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer  
als dragende bestuurlijke structuren om het behoud van landschap en natuur in onze regio te 
borgen. Om de duurzame weerbaarheid van deze instituties te vergroten, is een nog 
intensievere samenwerking tussen de organisaties onderling en met de agrarische sector 
een voorwaarde. D66 Huizen wil het Goois Natuurreservaat geldelijk blijven ondersteunen. 
 
5.5 CO2 neutraal openbaar vervoer 
De Provincie dient zorg te dragen voor een CO2-neutraal Openbaar Vervoer. 
Het Openbaar Vervoer moet de gebruikers zo goed mogelijk bedienen, zodat er minder 
auto’s op de weg rijden. Dit kan door een concurrerend tarief te hanteren, frequent te rijden, 
aan te sluiten op overstappunten en een comfortabele reis te bieden. De busverbindingen 
met Amsterdam, Almere, Hilversum en Bussum/Naarden dienen te worden behouden en 
verbeterd. Daarnaast moeten er ook directe busverbindingen met Amersfoort en Utrecht 
worden gerealiseerd.  
 
5.6 Houtstook 
D66 streeft naar betere voorlichting over de risico’s en negatieve effecten van op hout 
gestookte installaties (open haard, vuurkorven, allesbranders) bij de volgende 
weersomstandigheden: 
- mist, motregen of laaghangende bewolking  
- windkracht 5 of meer.  
Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een met hout gestookte 
installatie. Fijnstof, kankerverwekkende PAK’s en andere giftige stoffen komen vrij bij de 
verbranding van hout.  
Uit cijfers blijkt dat houtkachels en open haarden bijna net zoveel fijnstof uitstoten als al het 
wegverkeer in Nederland. De vrijgekomen houtrook is voor veel inwoners een overlast. Eén 
op de tien Nederlanders ondervindt hinder van omwonenden die met een houtkachel of open 
haard stoken. Mensen met een longziekte zoals astma of COPD, maar ook gezonde 
kinderen en ouderen, zijn risicogroepen.  
 
 
 
6. RUIMTELIJKE ORDENING 
 
6.1 Wonen en Ruimtelijke Ordening 
Het is belangrijk dat woningen levensloopbestendig en kwalitatief hoogwaardig zijn, zodat 
ook in de toekomst de woningen geschikt zijn. In het Gooi is een groot tekort aan woningen. 
In Huizen is er echter weinig ruimte voor nieuwe woningbouw. Ook is er geen ruimte meer 
voor transformatie van kantoren, zonder impact op de werkgelegenheid (nu en in de 
toekomst). Daarom heeft inbreiden in de huidige omgeving en samenwerken met de 
gemeentes in de regio prioriteit. In het bijzonder moet de regio actief aan de slag gaan met 
het mogelijk verdwijnen van de gemeentes Eemnes en Weesp uit onze woningmarktregio. 
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Hierdoor zal de woningmarkt verder onder druk komen te staan, hetgeen een extra sterk 
effect zal hebben op de relatief goedkopere woningen. 
 
6.2  Woningen voor iedereen door gerichte woningbouw en renovatie  
D66 streeft naar betaalbare woningen voor iedereen. De gemeente Huizen moet openstaan 
voor initiatieven op het gebied van andere woonvormen voor ouderen, jongeren en mensen 
met een eigen bedrijf aan huis, die aansluiten bij de behoeftes van elke doelgroep. Hierbij 
moet de gemeente zoveel mogelijk faciliterend optreden en denken vanuit mogelijkheden in 
plaats van onmogelijkheden.  
Voor mensen met een beperking is het noodzakelijk dat er passende huisvesting komt, zoals  
de realisatie van het project De Amer en de verdere uitwerking van het initiatief van De 
Huizermaatjes. 
Jongeren moeten in staat zijn om in Huizen te blijven wonen of te komen wonen als ze in 
Huizen een baan hebben. Ouderen moeten in staat zijn om in hun huis te blijven wonen ook 
als er aanpassingen aan de woning nodig zijn. Starters- en blijversleningen kunnen hierbij 
helpen. Bij sociale huurwoningen wil D66 scheefwonen verminderen, door in samenwerking 
met de Alliantie vrijwillige doorstroming naar een beter passende duurdere huurwoning te 
stimuleren.  
In bouwverordeningen moet worden opgenomen dat zo milieuvriendelijk mogelijk wordt 
gebouwd. 
 
6.3 Ruimtelijke ontwikkeling  
Afgelopen raadsperiode heeft D66 veel gerealiseerd op het gebied van ruimtelijke ordening 
maar Huizen is nog niet af. Voor D66 zijn nog een drietal aandachtsgebieden van belang: 
BNI-terrein/project Havenstraat  
Inpassing passend bij de Krachtcentrale en gericht op versterking van de verbinding Oude 
Dorp en Haven, bij voorkeur met zichzelf bedruipende culturele, creatieve en informatieve 
invulling. Natuurlijk mag de culturele activiteit aangevuld worden met bijbehorende 
commerciële activiteiten, maar dit gebied kan niet een tweede winkelkern worden buiten de 
bestaande. 
Voor de realisatie van dit gebied is het belangrijk rekening te houden met de huidige 
eigenaar van het terrein, BNI. Dit is een belangrijke werkgever voor Huizen, die een passend 
bedrag voor het terrein dient te ontvangen. 
Oude Dorp/Keuchenius 
De invulling van Keuchenius-Oost dient nog plaats te vinden. In samenspraak met de 
omliggende eigenaren moet verloedering worden voorkomen. Bij de Blokkerpanden, in het 
bijzonder het oude Postkantoor, moet worden ingezet op een nieuwe gevel, zodat de entree 
van het Huizen en het winkelgebied uitnodigend wordt. 

      Kustvisie 
Huizen ligt prachtig aan het Gooimeer. Helaas kunnen bewoners momenteel niet optimaal 
van het gebied genieten. Upgrading van het gebied aan het water is essentieel om de 
aantrekkelijkheid van onze kustlijn en stranden te verbeteren 
In de volgende coalitieperiode zal D66 voorstellen gelden te reserveren voor de volgende 
fase in de ontwikkeling van de kuststrook teneinde de voortgang van de verdere ontwikkeling 
te garanderen. 
 
 
 
7. VEILIGHEID EN HANDHAVING  
 
Orde en Veiligheid 
Leegstand, vervuiling, achterstallig onderhoud en geluidsoverlast zijn nadelig voor het 
veiligheidsgevoel van de burger. Het voorkomen van criminaliteit levert uiteindelijk meer op 
dan het achteraf bestrijden daarvan. D66 wil hier prioriteit aan geven. Wij steunen initiatieven 
voor samenwerking tussen bewoners, ondernemers, sportclubs, politie en gemeente. 
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Misdaad houdt niet op bij de land-of gemeentegrens. Geld dat is verdiend met criminele 
activiteiten zoekt zijn weg naar de ‘bovenwereld’ door investeringen in o.a. onroerend goed. 
Door samenwerking met o.a. Amsterdam en Utrecht wil D66 voorkomen dat Huizen (Gooi & 
Vechtstreek) steeds meer te maken krijgt met het waterbedeffect van bestrijding van 
misdaad in grote steden en met name Amsterdam. Door het strikt toepassen van de Bibob 
wet kan de gemeente ongewenste situaties vanuit maatschappelijk perspectief voorkomen. 
D66 pleit ook voor een meldpunt voor verdachte onroerend goed investeringen.   
Bestrijding van alle vormen van bedreiging en/of beïnvloeding moet de hoogste prioriteit 
hebben bij politie en justitie.  
 
7.1 Woninginbraken beperken en veiligheidsgevoel verbeteren 
Het voorkomen van woninginbraken blijft een belangrijk aandachtspunt voor D66. Daarom 
wil D66 de herinvoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Als er sprake is van 
voldoende mate van woningbeveiliging in een buurt, leidt dat tot een afname van het aantal 
inbraken. Hiermee neemt het gevoel van veiligheid toe en stijgt de kwaliteit van leven van de 
inwoners van Huizen. Ook het stimuleren van WhatsApp groepen en buurtpreventie is 
hiervoor een effectieve maatregel. 
 
7.2 Lokale politie en samenwerking is belangrijk  
In datzelfde kader vindt D66 dat de wijkagent weer terug moet komen. Dit werkt preventief. 
De wijkagent is immers het eerste aanspreekpunt voor de inwoners en van de wijkagent mag 
verwacht worden dat hij de problemen van de wijkbewoners kent. De toegankelijkheid van de 
wijkagent moet vergroot worden door middel van een wekelijks spreekuur, in een ruimte die 
goed toegankelijk is en centraal in de wijk ligt. 
BOA’s kunnen op bepaalde plekken een alternatief zijn voor de wijkagent, als ze beter leren 
communiceren met de inwoners. De inzet van Jeugd BOA’s is hiervoor een goed alternatief.  
Ook is lokale inzet belangrijk bij radicalisering. Het is belangrijk om adequaat te reageren op 
de signalen, zoals schooluitval, samen met buurtcoaches, sportcoaches, school en werk. 
 
De gemeenteraad dient een proactieve rol te spelen in het vaststellen van lokale prioriteiten 
die worden ingebracht bij de lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en de 
politie. Ook moet de gemeenteraad de regionale organisatie van de politie goed blijven 
monitoren op adequaat functioneren. Hierbij zijn de aanrij-tijden van groot belang.  
 
7.3 Cameratoezicht en drones 
D66 geeft bij de aanpak van verloedering en onveilige plekken de voorkeur aan de inzet van 
politiemensen op straat boven cameratoezicht en drones. Wanneer de gemeente overgaat 
tot inzet van deze middelen, zal deze inzet altijd moeten gelden voor een bepaalde periode 
en pas mogen worden voortgezet na een grondige evaluatie door de gemeenteraad. 
 
 
 
8.  VERKEER EN VERVOER 
 
Inwoners van Huizen hebben recht op goede mobiliteit. Dit geldt voor zowel het OV, als de 
fiets en de auto. 
 
8.1 Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer moet in samenhang worden ontwikkeld met automobiliteit en andere 
vervoersmodaliteiten (waaronder ook lopen, fietsen en collectief vervoer), zodat niet alleen 
het openbaar vervoer op een hoger plan komt, maar het gehele verkeers- en 
vervoersnetwerk verbetert en meer keuzemogelijkheden gaat bieden voor mensen. 
D66 onderzoekt de mogelijkheid om, door slim gebruik van big data, doorstroom/groene 
wegen te creëren. Schooltijden, regenachtig weer: verkeerslichten kunnen 
verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers bevoordelen. 
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Om de milieuproblemen te verminderen pleit D66 al jaren voor een fijnmazig streekvervoer 
dat een goede bereikbaarheid bevordert en voor transport via water en spoor. De OV 
verbinding met Hilversum, Amsterdam en Almere is op orde, maar D66 vindt het belangrijk 
dat ook een directe OV verbinding met Utrecht en Amersfoort gerealiseerd wordt.  
 
8.2 Stimuleren gebruik fiets 
Daarnaast is goed onderhoud van fietspaden en wegen noodzakelijk voor de veiligheid en 
aantrekkelijkheid voor fietsers. Gevaarlijke situaties voor fietsers moeten aangepakt worden. 
Zo zal er samen met de gemeente Blaricum gekeken moeten worden naar een veiligere 
oplossing van de oversteekplaats bij de Randweg. De ontwikkeling van groene 
snelfietspaden is gewenst, zodat ook de (elektrische fiets) een goed alternatief kan zijn voor 
het afleggen van grotere woon/werk afstanden. Alternatieve vormen van mobiliteit zoals 
deelauto’s en leenfietsen moeten worden gestimuleerd. 
 
8.3 Verkeersregulatieplan 
Door het toenemende autogebruik wordt het steeds duidelijker dat in Huizen de ruimte voor 
verkeer beperkt is. Gevolg hiervan is dat het spitsverkeer langer duurt en intensiever is, 
hetgeen gelijk te merken is aan de kwaliteit van de lucht, het toenemende verkeerslawaai,  
en de toename van het aantal onveilige verkeersituaties. Wegen in het Oude Dorp lenen 
zich niet voor aanpassingen, en de doorgaande wegen rondom de oude kern (Naarderstraat, 
Karel Doormanlaan, Bestevaer, Ceintuurbaan, etc.) zijn drukke verkeersaders geworden. 
Lapmiddelen zijn haast niet meer mogelijk, dus er zal gezocht moeten worden naar 
structurele oplossingen. 
 
 
 
9. SOCIAAL DOMEIN  EN JEUGDZORG 
 
Eigen kracht van mensen  
De kwaliteit van de directe leefomgeving is een randvoorwaarde voor de versterking van de 
‘eigen kracht’ van mensen. Hulp van de omgeving kan in veel gevallen beter werken dan de 
van overheidswege georganiseerde hulp. D66 vindt dat er een beroep gedaan mag worden 
op ondersteuning van mensen uit de directe omgeving en vindt dat regelgeving en impulsen 
die deze onderlinge steun in de weg staan, moeten worden opgeruimd. Uiteraard moet er 
een goed werkend vangnet zijn voor mensen die niet kunnen of liever niet willen terugvallen 
op de omgeving.  
 
9.1 Laagdrempelige toegang tot zorg voor iedereen  
De toegang tot de gemeentelijke hulpverlening is al behoorlijk verbeterd ten opzichte van 
een aantal jaren geleden. D66 wil dat de toegang tot zorg laagdrempelig is en is voorstander 
van één zorgloket waar de inwoners van Huizen terecht kunnen, of het nu gaat om 
schuldhulpverlening, de aanvraag van een traplift of problemen thuis.  
Voor de inwoners van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes is er een uitgebreide website voor 
alle maatschappelijke zaken. Voor wie liever direct persoonlijk contact heeft is de 
mogelijkheid om te bellen van essentieel belang en dit vraagt om een heel goede 
telefonische bereikbaarheid. Ook het inloopspreekuur is belangrijk voor de 
laagdrempeligheid. Mensen die geen toegang hebben tot digitale middelen, moeten 
gemakkelijk hun weg naar de gemeente kunnen vinden. Folders bij huisartsen, buurtcentra 
en de bibliotheek kunnen daarbij helpen, evenals systematische publicaties in de 
‘Omrooper’. 
 
Soms hebben inwoners geen directe hulp van de gemeente nodig, maar kunnen ze wel in 
aanmerking komen voor financiële hulp. Chronisch zieken met een laag inkomen, kunnen 
bijvoorbeeld hun eigen risico voor de zorgverzekering terugkrijgen. D66 vindt het belangrijk 
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dat de gemeente Huizen haar inwoners goed informeert over deze en eventuele andere 
mogelijkheden. 
 
De gemeente Huizen kiest voor de benadering van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’, waarbij de 
gemeente de procesregisseur is, voorzieningen toekent, gespecialiseerde hulp inschakelt 
waar nodig, en verantwoordelijk is voor de integrale kwaliteit van de geleverde 
dienstverlening. Hierbij is het wel van belang dat er een klik is tussen de consulent en de 
cliënt en op het moment dat de consulent enige tijd niet aanwezig is, moet er een goede 
overdracht plaatsvinden. D66 vindt het belangrijk dat als de cliënt het niet eens is met het 
besluit van een consulent, de cliënt om een “second opinion” kan vragen bij een andere 
consulent. 
Het is ook belangrijk dat de gemeente voorafgaand aan het gesprek aan elke cliënt duidelijk 
maakt dat deze het wettelijke recht heeft op een onafhankelijke cliëntondersteuner en 
daartoe de weg wijst of bemiddelt. 
De kwaliteit van de dienstverlening en de professionaliteit van de consulenten bij het 
zorgloket moeten regelmatig worden geëvalueerd. Voor klachten moet er een 
bezwaarprocedure zijn.  
 
9.2 Mantelzorgers hebben ondersteuning nodig 
De gemeente moet mantelzorgers goed ondersteunen, zeker als zij voor langere tijd 
intensieve en belastende zorg geven aan de zorgbehoevende. Het mantelzorgcompliment is 
belangrijk om mantelzorgers een hart onder de riem te steken, maar de mantelzorger heeft 
ook behoefte aan praktische ondersteuning. 
De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen voorzien in vervanging door zorgverleners, zodat de 
mantelzorger, indien nodig, een regelmatige taakverlichting kan krijgen of ook met vakantie 
kan gaan en er voor te zorgen dat er een goede dagopvang voor cliënten mogelijk is. Als 
mantelzorgers recht hebben op AOW of een uitkering en regelmatig tijdelijk elders verblijven 
om mantelzorg te verlenen, moeten hun rechten op hun huidige uitkering behouden blijven.  
 
9.3 Schuldhulpverlening 
Hoe sneller een inwoner, particulier of ondernemer, met schulden wordt geholpen de boel op 
orde te krijgen, hoe beter het is. Hier is een integrale aanpak heel belangrijk. Met hulp van 
een consulent en een schuldhulpmaatje, moet een begin worden gemaakt met een aanpak 
van de schulden. Vaak krijgen inwoners met schulden te maken met schuldeisers die de 
beslagvrije voet niet respecteren. D66 vindt het uiterst belangrijk dat de consulenten van de 
gemeente er op toezien dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd door alle beslagleggers 
en daarin ook een afstemmende rol spelen. 
 
9.4 HBEL Adviesraad WMO en jeugdzorg 
Omdat de gemeente Huizen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO en de 
Jeugdwet voor Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen, en omdat we steeds meer uitgaan van 
een integrale aanpak, is het logisch dat er één adviesraad komt. Het is belangrijk dat in 
overleg met de oude raden duidelijk het doel en takenpakket van de nieuwe adviesraad 
worden gedefinieerd.  
D66 hecht er sterk aan dat de expertise van de oude adviesraden behouden blijft in 
de nieuwe adviesraad. Bij elke voorgenomen wijziging van de (uit)werking van de 
regelgeving in het Sociaal Domein moet de adviesraad geraadpleegd worden, en 
ongevraagde adviezen moeten altijd serieus worden genomen. Als de gemeente geen 
gehoor wenst te geven aan deze adviezen, moet dat duidelijk gemotiveerd worden.  
 
9.5 Jeugdzorg 
De gemeente Huizen is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en regelt dat via de Regio Gooi & 
Vechtstreek. Veel hulp is laagdrempelig, gratis en vrij toegankelijk via Centrum Jeugd en 
Gezin, de GGD, Versa Welzijn en MEE. Wie meer hulp nodig heeft kan zich wenden tot een 
gespecialiseerde consulent van de gemeente of kan via de huisarts worden doorverwezen. 
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D66 vindt het uiterst belangrijk dat er voldoende goed geschoolde consulenten zijn die 
samen met de jongere en de ouders kunnen bekijken wat de beste oplossing is. Het is 
daarbij niet wenselijk dat er veel wordt gewisseld van consulent.  
De voorkeur gaat uit naar ambulante zorg, die zo snel mogelijk na de hulpvraag moet 
worden geboden. Soms is er een complexere hulpvraag. D66 wil dat de consulent van de 
gemeente optreedt als procesregisseur. Gezin, school, maatschappelijk werk en de 
omgeving van de jongere moeten in beeld zijn bij de consulent en er moeten duidelijke 
afspraken gemaakt worden over wie de regierol op zich neemt.  
Er moet voldoende zorg worden ingekocht door de regio. Daar waar toch wachtlijsten zijn, 
vanwege een tekort aan behandelaars of bedden, moet de gemeente Huizen via de Regio bij 
de landelijke overheid aandringen op een oplossing voor dit probleem. 
 
9.6 Jeugdbeleid niet voor de jeugd maar door de jeugd 
Aandacht voor de jeugd in Huizen is van belang. Een goed aanbod van activiteiten voor de 
jeugd in de diverse wijkcentra en een ruim aanbod van sport, muziek en cultuur is belangrijk. 
Uitgaansmogelijkheden in Huizen en goede verbindingen met de steden om ons heen, 
blijven de aandacht van D66 houden. Vooral voor jongeren onder de achttien jaar is het 
lastig om in Huizen op een leuke manier uit te gaan.  
Het gemeentebeleid moet inhaken op wat jongeren bezighoudt en waar mogelijk hierop 
inspelen of hieraan meewerken. Ook bij het jeugdbeleid gaat D66 uit van de eigen kracht en 
de behoeften van de jongeren. Dus niet voor, maar door. D66 wil jongeren meer gaan 
betrekken bij wat er voor hen in de gemeente beschikbaar moet zijn, Jongeren zijn bezig met 
bijvoorbeeld sport, muziek, gamen, fotografie, kleding en dans. Buurtcentra moeten ruimte 
bieden aan jongeren die initiatieven ontwikkelen op dit gebied. Door sport en muziek voor 
jongeren betaalbaar te houden en initiatieven voor jeugdtheater en beeldende kunst te 
stimuleren, kan Huizen ook inspelen op de behoeftes van de jongeren. D66 vindt het ook 
belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de evenementen die in Huizen worden 
georganiseerd. Jongeren met een goed plan zouden de mogelijkheid moeten krijgen om een 
cultureel jongeren evenement te organiseren, waarbij de gemeente meedenkt en faciliterend 
optreedt.  
 
9.7 Jeugd en armoede 
Jongeren en kinderen leven ook in Huizen soms in armoede, maar zij dienen dezelfde 
kansen op het gebied van sport en onderwijs en gezondheidszorg te krijgen als kinderen die 
niet in armoede opgroeien. Maatwerk is ook hier gewenst. 
Goede voorlichting over de financiële tegemoetkomingen is belangrijk. 
 
9.8 Participatiewet 
D66 staat voor een inclusieve samenleving en dus ook voor een inclusieve arbeidsmarkt. 
Niemand hoeft aan de kant te staan. Sinds 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. 
Elke inwoner van Huizen moet kunnen meedoen in de samenleving, maar dit is niet altijd 
gemakkelijk. Het vinden van werk in de marktsector valt niet altijd mee voor mensen die niet 
in staat zijn 100% arbeidsvermogen te leveren; hier is veel verbetering mogelijk. D66 Huizen 
vindt dat zowel de regionale werkgevers als de regionale overheid nog extra moeten worden 
gestimuleerd om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het Werkgevers Service 
Punt Gooi & Vechtstreek zal in de komende periode nog actiever moeten worden om 
werkgevers ervan te overtuigen dat Sociaal Ondernemen heel veel voordelen heeft voor 
zowel de werkgever als de werknemer. 
Om werkgevers te overtuigen van het nut van die inclusieve samenleving is het ook van 
belang dat de gemeente Huizen zelf 100% toegankelijk wordt voor minder validen, blinden 
en slechtzienden. Openbare gebouwen, maar ook sportvoorzieningen, moeten toegankelijk 
zijn voor iedereen, toiletten moeten rolstoelvriendelijk zijn en stoplichten moeten wat langer 
op groen blijven voor overstekers. 
Maar ook voor nieuwkomers, jongeren of ouderen kan het vinden van werk moeilijk zijn 
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D66 wil dat de gemeente Huizen inwoners ondersteunt om uiteindelijk zelfstandig een 
inkomen te kunnen verwerven. Concreet: integratie van statushouders in 
onze samenleving, het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating door jongeren, 
verbetering van voorzieningen van bedrijven en overheid voor werknemers met een 
arbeidsbeperking, ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal en het tegengaan 
van analfabetisme. 
De gemeente moet zorgen voor de inwoners die ondanks alles niet in staat zijn een eigen 
inkomen te verwerven. Daar mag dan wel een passende tegenprestatie voor  verlangd 
worden. Naar kennis en vermogen van deze mensen mag een inzet verlangd worden voor 
de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke dienstbaarheid.  
D66 is van mening dat deze groep niet langer lastig gevallen moet worden met zinloze 
sollicitatieverplichtingen. D66 wil dat de gemeente Huizen verder experimenteert met 
alternatieven voor deze groep (pseudo dienstverbanden, basisinkomen etc.) 
 
9.9 Huisvesting en integratie statushouders  
Huizen is verplicht om jaarlijks een aantal asielzoekers met een verblijfstatus te huisvesten in 
de gemeente. Dit kunnen gezinnen zijn of alleenstaande asielzoekers die in afwachting zijn 
van hereniging met hun gezin. Het is van belang dat statushouders zo snel mogelijk 
integreren. Een woonproject zoals in het Borgstede gebouw, waar jongeren en 
alleenstaande statushouders elkaars buren zijn, helpt hierbij.  
Het project Taal, Werk, Toekomst moet ervoor zorgen dat statushouders zo snel mogelijk de 
taal leren en gaan werken. Initiatieven van wijkcentra en inwoners van Huizen en 
organisaties als Vluchtelingenwerk en andere particuliere organisaties die actief helpen om 
de integratie van vluchtelingen te bevorderen, moeten zoveel mogelijk door de gemeente 
worden ondersteund.  
 
9.10 Wijkcentra 
De wijkcentra in Huizen spelen een zeer belangrijke rol in het tot stand komen van een 
inclusieve samenleving. Veel activiteiten komen tot stand op initiatief van de inwoners zelf. 
De wijkcentra kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van eenzaamheid en het 
ondersteunen van mantelzorgers.  
 
9.11 Veilig Thuis 
Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Als 
inwoners, (groot)ouders en/of (klein)kinderen te maken krijgen met geweld in huiselijke kring 
kan Veilig Thuis na anonieme melding verder helpen.  
D66 maakt zich er hard voor dat het meldpunt Veilig Thuis voor Huizen verbonden blijft aan 
het meldpunt Gooi- & Vechtstreek van Versa Welzijn, gevestigd in Bussum. D66 maakt zich 
er eveneens hard voor dat deze melding altijd anoniem gedaan kan worden.  
 
 
 
10. BESTUUR EN BURGER  
 
10.1 Burgerparticipatie 
D66 wil dat het gemeentebestuur goed inzicht heeft en luistert naar wat zich in de gemeente 
afspeelt, bijvoorbeeld bij kansen en problemen op het gebied van leefbaarheid of 
verkeersoverlast.  
De gemeente moet initiatieven van inwoners zoveel mogelijk faciliteren en open tegemoet 
treden.  
 
10.2 Lokale problemen en klachten 
In Nederland is alles prima geregeld, in Huizen ook, maar regels moeten goed worden 
toegepast. Mensen die het gevoel hebben dat dit in hun geval niet gebeurt, gaan de overheid 
wantrouwen. Hun klacht moet worden gehoord en er dient een protocol opgesteld te worden, 
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waarin staat binnen welke termijn klachten dienen te worden afgehandeld. Als die termijn 
wordt overschreden moet daarover tijdig met de klager worden overlegd.  
 
10.3 Dualisme 
Dualisme is belangrijk in het politieke bestuur om de controle op de macht en de 
besluitvorming helder af te bakenen. De gemeenteraad heeft een duidelijke controlerende 
taak ten opzichte van het bestuur (B&W). 
 
 
 
11. ONDERWIJS  
 
11.1 Onderwijs altijd op één! 
D66 vindt onderwijs van zeer groot belang. Het is voor mensen de sleutel tot zelfstandigheid 
en autonomie, succes en persoonlijke groei. Onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de economische ontwikkeling van onze gemeente en regio. Daarom verdient onderwijs 
bijzondere aandacht. 
 
11.2 Kwaliteit van scholen 
De kwaliteit van onderwijs op alle scholen in Huizen moet goed zijn. In het geval van zwakke 
scholen, moet de gemeente in gesprek gaan met het schoolbestuur en verbetertrajecten 
stimuleren. Maar ook bij scholen die het goed doen, is het belangrijk dat het 
gemeentebestuur een warm contact onderhoudt met de schoolbesturen, zodat de gemeente 
weet wat er speelt op elke school. 
 
11.3 Kinderen eerder naar school 
Elk kind heeft recht op gelijke startkansen en daarom is een goede voor- en vroegschoolse 
educatie in de gemeente Huizen belangrijk voor kinderen van twee en drie jaar die het risico 
lopen met taal- of ontwikkelingsachterstanden aan de basisschool te beginnen.  
  
11.4 Primair onderwijs 
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair onderwijs. Dit 
brengt met zich mee dat de gemeente er voor moet zorgen dat er voldoende lokalen zijn om 
elke leerling onderwijs te kunnen bieden. Leerlingen en leerkrachten hebben ook recht op 
schone en goede schoolgebouwen, met een gezond binnenklimaat. 
Een multifunctionele opzet van schoolgebouwen (zoals de brede school) zorgt voor een 
efficiëntere inzet van middelen, het schoolgebouw wordt immers door meer gebruikers, dus 
intensiever, gebruikt. Dat leidt ook tot een verdergaande integratie van het onderwijs met 
andere delen van de maatschappij. 
Het nauwer samen laten werken van kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse 
opvang, sport en cultuur en de school, zorgt voor een rijker aanbod dat ten goede komt aan 
alle kinderen en zorgt voor gelijkere kansen. Waar mogelijk wil D66 het gebruik van 
schoolgebouwen buiten schooltijd bevorderen voor sport, cultuur, BSO en bijvoorbeeld een 
sport of cultuurcampus.   
 
11.5 Primair openbaar onderwijs  
In Huizen wordt het openbaar primair onderwijs verzorgd door de stichting Talent Primair. 
D66 vindt dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs 
heeft en dat zij samen met de stichting talent Primair moet blijven streven naar voldoende 
openbaar onderwijs in Huizen. 
 
11.6 Sportieve en gezonde School 
D66 wil graag doorgaan met het project voor de sportieve en gezonde school in de 
gemeente Huizen. De gemeente moet in samenwerking met de scholen zorgen dat er een 
hoogwaardig aanbod van bewegingsonderwijs blijft. De inzet van schoolcoaches en de 
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buurtcoaches voor een sportieve en gezonde school helpen daarbij. Op een sportieve en 
gezonde school hoort natuurlijk geen alcohol thuis, wordt niet gerookt en wordt gezond eten 
en drinken aangeboden in de kantine. Bij bewegingsonderwijs hoort wat D66 betreft ook 
schoolzwemmen.  
 
11.7 Voortgezet onderwijs 
Ook in het voortgezet onderwijs bewijst onze regio dat gemeentegrenzen relatief zijn. Het is 
voor de Gooi & Vechtstreek (en dus voor Huizen!) van groot belang dat er voldoende aanbod 
is van voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen. Ook voor het voortgezet onderwijs geldt 
dat leerlingen recht hebben op schone en goede schoolgebouwen, met een gezond 
binnenklimaat. D66 is dan ook verheugd dat College Huizermaat in de afgelopen 
raadsperiode grondig is gerenoveerd en weer voldoet aan de eisen van deze tijd en dat het 
Erfgooierscollege in de komende periode kan gaan beginnen aan nieuwbouw van de school. 
Het aanbod van scholen is gemeente-overstijgend en maakt goede samenwerking tussen 
gemeenten nodig. De gemeente stimuleert in regionale samenwerking de vestiging van 
opleidingen die het palet van scholen completeren en de vitaliteit van de regio stimuleren.  
 
11.8 Uitbreiding Schoolaanbod  
11.8.1 Platvorm voor Toegepaste BouwTechniek 
D66 signaleert in de regio en daarbuiten een tekort aan technisch geschoold personeel. Het 
aantal jongeren dat kiest voor een opleiding en carrière in de techniek en bouw houdt geen 
tred met de vraag. “Zij-instroom” door omscholing van werknemers uit andere sectoren kan 
mogelijk soelaas bieden, doordat banen in andere sectoren kunnen verdwijnen door de 
dynamiek van de arbeidsmarkt.  
D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen om samen met belanghebbenden te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de krapte aan goedopgeleide werknemers 
duurzaam op te lossen. Te denken valt aan een “Platvorm Toegepaste BouwTechniek” 
waarin het Werkgevers Service Punt, lokale- en regionale bouwbedrijven, technische 
installatiebureaus, middelbare scholen en bestaand beroepsonderwijs (ROC, MBO, 
TH)  samenwerken bij zowel het opleiden als het omscholen.  
Een lokale “Campus of Cluster voor Toegepaste BouwTechniek” gespecialiseerd in 
energievriendelijk en duurzaam bouwen zou een mogelijkheid zijn om vorm te geven aan dit 
initiatief. Doelstelling: opleiden, omscholen en continue bijscholen in het toepassen van weer 
nieuwere technieken en kennis. Dit alles georganiseerd en gefinancierd onder  
verantwoordelijkheid van de belanghebbende partijen. D66 wil de belangen bundelen, met 
als doel voorlichting te geven over en reclame te maken voor een beroepskeuze in deze 
interessante sector, die perspectief biedt op een vaste baan en een goed inkomen. 
Aangezien er grote behoefte is aan actueel opgeleide werknemers in de bouw techniek is het  
van groot belang de jeugd al vroeg in de schoolcarrière enthousiast te maken door werk-
snuffel stages en baangaranties.  
 
11.8.2. Internationale School voor primair onderwijs  
De groei van Amsterdam biedt ook op onderwijsgebied kansen aan de Regio Gooi & 
Vechtstreek en dus ook aan Huizen. D66 zou graag in regionaal verband willen bekijken of 
er uitbreidingsmogelijkheden zijn voor de internationale scholen die al in de regio gevestigd 
zijn. De gemeente Huizen zou de mogelijkheid kunnen onderzoeken of een bestaande 
school bereid zou zijn een internationale afdeling binnen de school op te richten of de keus 
zou willen maken zich om te vormen tot een internationale school. De gemeente zou daarbij 
een leidende rol kunnen nemen.  
 
11.9 Passend onderwijs 
De scholen hebben vanaf 2015 de plicht alle leerlingen, ook die met een handicap of 
gedragsproblemen, een passende onderwijsplek te bieden. Scholen binnen het Gooi werken 
samen om binnen de regio het onderwijsaanbod te verzorgen dat het beste bij de leerling 
past. De onderwijsbehoefte van de leerling is daarbij uitgangspunt. Vaak kan dat ook voor 
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leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een reguliere school in de buurt, maar 
jongeren die dat echt nodig hebben, kunnen in de regio naar speciaal onderwijs. D66 wil 
deze scholen, zoals De Wijngaard en het Elan College in Huizen, College de Opmaat in 
Hilversum, maar ook het Hoogbegaafdenonderwijs in Blaricum, graag behouden voor de 
regio.  
 
11.10  Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten  
Jongeren met een diploma hebben een grotere kans op de arbeidsmarkt. Het is daarom van 
groot belang dat leerlingen hun school afmaken en dat voortijdig schoolverlaten wordt 
voorkomen opdat zoveel mogelijk leerlingen een diploma halen. Het Regionaal Bureau 
Leerlingzaken (RBL) is er om leerlingen, ouders en scholen te helpen om schooluitval te 
voorkomen. Een goed contact tussen RBL, scholen, ouders, jongeren en indien nodig 
andere partijen in de jeugdhulpverlening is hierbij essentieel.  
 
11.11 Volwassenen educatie 
Elke inwoner van Huizen moet kunnen participeren in onze samenleving. Een leven lang 
leren is een van de uitgangspunten van D66. Leren kan in de ‘echte’ schoolbanken maar ook 
door het volgen van cursussen bij instellingen als de bibliotheek en andere kenniscentra. 
Inwoners van Huizen die niet kunnen participeren door financiële oorzaken, zouden in 
aanmerking moeten kunnen komen voor een bijdrage van de gemeente.  
 
11.12 Laaggeletterdheid 
Bijna 10% van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd, dat wil zeggen dat zij moeite 
hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In de gemeente Huizen zou 
het gaan om ongeveer 4000 inwoners. D66 Huizen wil een einde maken aan 
laaggeletterdheid door ondersteuning van het Digi &Taalhuis van de Gooise bibliotheken. 
Het Digi &Taalhuis biedt professionele ondersteuning bij het inzetten van taalcoaches en het 
verzorgen van taal-, reken-, en digicursussen. D66 wil de deskundigheid van vrijwillige 
trainers en docenten bevorderen en de bewustwording bij mensen die werken in sociale en 
gemeentelijke beroepen vergroten zodat laaggeletterdheid onderkend en gesignaleerd wordt. 
 
 
 
 
12. KUNST EN CULTUUR   
 
12.1 Cultuur als waarde 
D66 hecht veel waarde aan cultuur en vindt cultuur een belangrijk onderdeel van de 
opvoeding . Naast sport, zijn ook kunst en cultuur nodig voor de ontspanning en inspiratie 
van de Huizer inwoners. Kunst en cultuur zijn belangrijk om de aantrekkelijkheid van Huizen 
te vergroten. Een breed cultuuraanbod is belangrijk voor inwoners van Huizen en de regio, 
maar ook voor mensen die in Huizen werken of zich er willen vestigen. Bovendien 
ondersteunt een breed cultuuraanbod het toerisme.  
 
Huizen ligt midden tussen stedelijke centra en haar inwoners kunnen gebruik maken van 
veel cultureel aanbod op korte reisafstand. Daarnaast blijft een lokaal aanbod van 
hoogwaardige cultuur belangrijk; de gemeente moet ook de Boerderij blijven ondersteunen 
om een goed cultureel aanbod te blijven bieden. 
D66 pleit voor een beter evenwicht tussen de gemeentelijke uitgaven aan sportinstellingen 
en aan culturele instellingen/initiatieven, zoals algemeen muziekonderwijs.  
 
12.2 Stimuleren van particulier initiatief op het gebied van kunst en cultuur 
D66 vindt het belangrijk om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken op het gebied van 
kunst en cultuur in Huizen. De inwoners kunnen bijvoorbeeld meer betrokken worden bij de 
keuze van beeldende kunst in de openbare ruimte via de kunstcommissie. 
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Jaarlijks maakt de gemeente een ruim budget vrij voor kunst in de openbare ruimte. Hiermee 
kunnen rotondes en parkachtige omgevingen voorzien worden van nieuwe beeldende kunst, 
als aanvulling op de bestaande beeldenroute. 
De gemeente moet cultuurinitiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren, door 
bijvoorbeeld leegstaande gebouwen en/of ruimte ter beschikking te stellen. Gelukkig is 
tijdens de afgelopen raadsperiode het licht op groen gegaan voor de initiatiefnemers van de 
Krachtcentrale, een voorbeeld van particulier initiatief op het gebied van Kunst en Cultuur. 
D66 is voorstander van het opzetten van een Huizer Uitmarkt, waar alle cultuuraanbieders, 
zowel commercieel als niet commercieel, zich kunnen presenteren. Dit zou kunnen worden 
gecombineerd met een kindercultuurdag, zodat kinderen en jongeren op een laagdrempelige 
manier met cultuur in aanraking komen. Ook hiervoor zal het initiatief wel van de eigen 
inwoners moeten komen, maar de gemeente kan faciliterend optreden. 

 
12.3 Laagdrempelig cultuuraanbod en cultuureducatie  
Door middel van een breed cultuuraanbod dat rust bij verschillende organisaties voor cultuur 
en/of onderwijs, kan cultuur (financieel) laagdrempelig worden gehouden. Het aanbod in 
Huizen is divers: via de bibliotheek, buurtcentra, culturele instellingen en scholen. Om cultuur 
toegankelijk te maken voor een breed publiek kan worden gedacht aan een regionale 
cultuurpas om schoolbezoeken aan theater en musea te stimuleren en cultuureducatie te 
bevorderen. D66 stelt voor om de gemeentelijke subsidie voor cultuuronderwijs in scholen en 
buitenschoolse opvang zoveel mogelijk lokaal te besteden en de landelijke subsidie voor 
cultuuronderwijs binnen het regionale aanbod.  
Het Huizer museum, de Botterwerf, de Boerderij maar ook stichtingen als het 4 mei comité, 
zouden een doordacht educatief programma moeten opstellen dat aansluit bij de kerndoelen 
van het basisonderwijs en kerneisen van het voortgezet onderwijs.  
 
12.4 Cultureel Erfgoed 
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 vindt het belangrijk 
dat ons cultureel erfgoed wordt beschermd tegen de economische en politieke waan van de 
dag. Een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang is hiervoor 
onmisbaar. D66 vindt het belangrijk om monumentale panden te behouden en te 
beschermen, zodat het karakter van het Oude Dorp behouden blijft. Ook het Huizer museum 
en de Botterwerf maken nadrukkelijk deel uit van het Huizer cultureel erfgoed dat behouden 
moet blijven.  
 
12.5 De Havenstraat rondom de Krachtcentrale 
D66 wil de plaats van de cultuur binnen de gemeente versterken zodat dit een regionale 
aantrekkingskracht krijgt. Daarvoor moeten cultuurinstellingen hun krachten bundelen op een 
centrale plaats: aan de Havenstraat rondom de Krachtcentrale, die goed bereikbaar is over 
de weg en over het water.  
Het Huizer museum en de Historische Kring Huizen zijn een goede invulling en zouden daar 
tot volledige wasdom kunnen komen in een zogenaamd Cultuurhuis. Dit gebied kan ook 
uitgroeien tot dé regionaal culturele trekpleister in de Gooi & Vecht streek door de oprichting 
van een Regionaal Goois Museum.  
In het Gooi is momenteel geen andere plaats voor/over de regionale cultuur. In dit museum 
zouden naast de Huizer cultuur ook deelverzamelingen van omliggende gemeentemusea 
(alle Gooise gemeenten en de nu opgeslagen collectie van het Huizer Museum) tot de vaste 
collectie kunnen gaan behoren.  
 
12.6 Regionaal Centrum Waterbewustzijn 
Om de ligging van Huizen aan het water te benadrukken en de cultuurzone te versterken,  
ziet D66 ook kansen om niet alleen toeristen, maar ook inwoners en scholieren meer 
informatie over “waterbewustzijn” te bieden. Zo ziet zij daar de mogelijkheid voor een 
Regionaal Centrum Waterbewustzijn. Daar kan het verhaal verteld kunnen worden over 
verleden, heden en toekomst in relatie met water en de eeuwenlange- en toekomstige strijd 
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tegen het water. Daar zou informatie kunnen worden gegeven over (recente) 
overstromingen, de klimaatverandering en de invloed van waterwerken op mens, leven, 
economie en milieu. Dit regionaal centrum kan samen met het Museum, de Historische Kring 
en de Krachtcentrale  zorgen voor een creatieve, culturele en educatieve  “innovatie cluster”.  
Water biedt enorme mogelijkheden voor bijvoorbeeld een reusachtige “fontein of waterwerk” 
midden in de Havenstraat, wat het gebied weer aantrekkelijker maakt. 
 
 
 
 
13. TOERISME EN RECREATIE 
 
Huizen heeft een prachtige ligging aan het Gooimeer en moet hiervan profiteren. 
In de Gooi & Vecht streek zijn er zogenaamde toeristische overloop gebieden aangewezen. 
Huizen is daar één van de beoogde plekken als Haven van het Gooi. Daar moet de 
gemeente bij betrokken blijven. 
Ter bevordering van  het toerisme zijn de riviercruises naar Huizen gehaald als overloop van 
Amsterdam. Dit betekent dat Huizen op toeristisch gebied ook wat te bieden moet hebben. 
Een watermonument tegenover de Krachtcentrale kan  de aantrekkingskracht vergroten.  
Een hotelbestemming aan het Gooimeer moet voor Huizen behouden blijven en het huidige 
bestemmingsplan moet intact blijven. 
 
Toerisme en recreatie zijn een bron van werkgelegenheid. Hoe meer toeristen Huizen 
bezoeken, hoe meer de lokale middenstand hiervan kan profiteren.  
Belangrijk voor werkgelegenheid, mobiliteit en toerisme zijn de ontwikkelingen in de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA). De gemeente moet zich inspannen hierbij aan te haken. 
( Zie hoofdstuk 4 over werkgelegenheid).  
Het Oude Dorp en het Nautisch Kwartier hebben een aantrekkingskracht op steeds meer 
bezoekers van buitenaf. In 2017 heeft de gemeenteraad van Huizen een raadspodium 
georganiseerd, om te inventariseren welke ideeën er leven met betrekking tot de 
ontwikkeling van de Havenstraat, zodat de verbinding tussen Haven en het Oude Dorp nog 
duidelijker naar voren komt. 
 
13.1 Een aantrekkelijk en gezellig Oude Dorp ook op zondag 
Huizen moet sfeervol en gezellig zijn, zowel om te winkelen als om iets te drinken of te eten. 
D66 zou meer horeca in het oude dorp en vooral rond het Raadhuisplein toejuichen, zodat 
het Raadhuisplein het visitekaartje van Huizen wordt. Ook moet worden ingezet op een 
divers winkelaanbod, zodat het aantrekkelijker wordt om in Huizen te gaan winkelen 
D66 wil dat winkels en horecagelegenheden op vrijwillige basis open kunnen zijn op zondag 
om Huizen ook op die dag aantrekkelijk te maken voor toeristen die met de boot, de fiets of 
de auto naar Huizen komen. 
 
13.2 Strand en Zomerkade aantrekkelijker maken 
De gemeente Huizen heeft veel gedaan aan het terugdringen van blauwalg, zodat er in de 
zomer meer gebruik kan worden gemaakt van het strand. Toch kan de omgeving van het 
strand nog aantrekkelijker worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door een doorgaande route 
te creëren van het Nautisch Kwartier tot aan de Ophaalbrug/Zeilschool (door middel van een 
pont of  een beweegbare brug voor voetgangers en fietsers), door de aanleg van een 
boulevard en door het stimuleren van particulier initiatief zoals de bouw van een 
strandpaviljoen, Beach Volley weekenden, Jazz/Beach festival en zandsculpturen. 
Voor de watersport is de groei van het fonteinkruid een lastig probleem. Als er geen einde 
komt aan deze ernstige hinder voor de watersport, zal dit ligplaatsen in de diverse havens 
kosten, met als gevolg economische schade en verlies van arbeidsplaatsen. In 
samenwerking met andere randmeergemeenten zal D66 zich inzetten om tot een oplossing 
te komen.   
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Ook de boulevard heeft een upgrading nodig. De huidige terrassen liggen in de schaduw. 
Een verplaatsing naar de zonnige overkant betekent een meerwaarde voor dit gebied.  
 
13.3 Inzetten op het toeristisch karakter van de Oude Haven/ het Nautisch Kwartier 
De Oude Haven heeft al een toeristisch karakter. Dit komt vooral tijdens de Botterdagen 
goed tot uiting. Ook op andere dagen zou de Oude Haven veel toeristen kunnen trekken. Dit 
kan bijvoorbeeld door de vestiging van meer horeca en karakteristieke winkeltjes aan de 
Havenstraat, de Oude Haven en in het Nautisch Kwartier.  
 
13.4 Zwembad Sijsjesberg 
De Sijsjesberg is erg aantrekkelijk voor zowel de eigen inwoners als voor inwoners uit de 
regio en toeristen. D66 wil het zwembad de Sijsjesberg dan ook blijven ondersteunen. D66 
pleit voor verruimde openingstijden op mooie dagen en tijdens de vakantieperiode.  
 
 
 
 
14. SPORT 
 
14.1 Sport is belangrijk: sport verbindt. 
D66 vindt dat er voldoende up-to-date sportfaciliteiten moeten zijn voor alle inwoners van 
Huizen. Sporten is gezond voor jong én oud en voorziet in actieve en passieve 
recreatiebehoeften. In sport ontmoet men elkaar. Sport verbindt en stimuleert mensen van 
verschillende achtergronden met elkaar om te gaan. Daarom is in de ondersteuning van 
sport in de breedte (recreatief) een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke 
overheid. Voor topsport (competitief) zullen de sportclubs zelf faciliteiten en sponsoring 
moeten vinden. 
 
14.2 Sport binnen een veilige en gezonde omgeving 
Een veilige, vertrouwde omgeving om te sporten is de basis voor succes voor elke 
vereniging. Hier kan de gemeente een ondersteunende rol spelen, bij o.a. het opleiden, 
nascholen en coachen van  vertrouwenspersonen en het faciliteren van een eenvoudige 
aanvraagprocedure voor VOG voor actieve vrijwilligers binnen de vereniging.  
 
De kwaliteit en de diversiteit van het aanbod van eten en drinken in de sportkantines laat 
soms te wensen over. Ook daar moet aandacht besteed worden aan een gezonde 
(eet)cultuur. D66 ondersteunt creatieve ideeën hier omtrent. Ook het opstellen en naleven 
van een ontmoedigend alcoholbeleid binnen de vereniging verdient de hoogste prioriteit, 
alsmede een rookverbod in en om de velden, kleedkamers, clubhuis en kantines.  
  
14.3 Samenwerking tussen sportclubs, scholen en naschoolse opvang 
Er zijn veel sportclubs en -verenigingen in Huizen die prima gefaciliteerd worden door de 
gemeente. D66 vindt het belangrijk dat sportclubs actief meewerken aan sportdagen en dat 
zij sportterreinen ter beschikking stellen aan scholen en naschoolse opvang voor sportlessen 
en -activiteiten. Ook dienen deze terreinen toegankelijk gesteld te worden voor diverse 
activiteiten van de buurtsportcoaches. 
Volgens D66 kan er nog meer synergie ontstaan tussen de verenigingen onderling. Dit kan 
gebeuren door overkoepelende organisaties, ondersteund door de gemeente, zoals het 
Sportplatform Huizen, maar vooral door de intensivering van samenwerkingsverbanden, 
bijvoorbeeld bij combi tickets voor tennis en zwembad, het afstemmen van trainingen tussen 
verenigingen zodat competitieve spelers sport kunnen blijven combineren en het faciliteren 
van vervoer tussen clubs. 
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14.4 Behoud van vrije groene speelveldjes en vrij toegankelijk deel van de Wolfskamer 
Er moet voldoende vrije ruimte blijven voor sportbeoefening. Groene (speel) velden in de 
wijken en vrij toegankelijke delen van de Wolfskamer hebben daar een belangrijke functie in. 
Gedacht kan worden aan schaken in het park. 
 
14.5 Stimuleren en faciliteren G-teams 
Daar waar voldoende vraag is bij de sportvereniging om een team op te richten voor sporters 
met een beperking, moet de gemeente dat  zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren, ook op 
het gebied van vervoer van en naar het sportterrein of de sporthal. 
Met name op het vlak van de inrichting van de accommodatie en de toegankelijkheid van de 
vereniging c.q. het park, kan de gemeenten actief bijdragen 
 
 
 
15. GEMEENTELIJKE HERINDELING 

 
Huizen staat aan de vooravond van een fusie. De plannen die de gemeente Huizen had voor 
samenwerking met de buurgemeenten zijn door de provincie van tafel geveegd en een fusie 
wordt Huizen min of meer opgelegd. Hoewel D66 Huizen initieel geen voorstander van een 
fusie was, vindt de partij een fusie wel bespreekbaar.  Als dit de weg voorwaarts is, dan is 
het beter om actief deze fusie vorm te geven naar de eigen wensen  dan af te wachten hoe 
ons dit gaat overkomen.   
Allereerst mag een fusie geen negatieve gevolgen hebben voor de burgers: D66 zal ernaar 
streven dat het huidige voorzieningen niveau gehandhaafd blijft en dat de OZB niet verder 
oploopt. Verder zal zij zich er sterk voor maken dat de Huizer reserves niet gebruikt gaan 
worden voor de eventuele financiële tekorten bij de buurgemeenten.   
Verder wil D66 Huizen ook kijken of ze voordelen uit een fusie kan halen.  Wellicht is het 
mogelijk om het voorzieningen niveau te verhogen. Door een meer progressieve 
samenstelling van gemeenteraad, gaan we ervan uit dat we meer punten uit het 
verkiezingsprogramma kunnen realiseren. 
 
Ook landelijk is D66 een voorstander van grotere gemeenten, die bestuurskrachtiger kunnen 
optreden, goed voor hun burgers kunnen opkomen op regionaal gebied en de mogelijkheid 
bieden om met behulp van specialisten het steeds complexere  en omvangrijkere 
takenpakket van de gemeente te kunnen uitvoeren.  Als we kijken naar bijvoorbeeld 
openbaar vervoer, werkgelegenheid,  woningbouw, openbare orde en het sociale domein 
dan zijn veel zaken al gemeente-overstijgend. Door samenvoegen wordt het democratisch 
gehalte en controle van deze regionale samenwerking verstevigd. D66 wil een geleidelijk 
fusie-proces en starten met kleine stappen, niet teveel gemeenten tegelijk, zodat de 
voortgang bestuurbaar blijft. 
 


