HOUTEN VOLGENS GROENLINKS
Hieronder staat in tien punten de visie van GroenLinks op Houten. Dit zijn de belangrijkste punten waarvoor we ons de afgelopen jaren hebben ingezet, en waarvoor we
ons de komende jaren zullen blijven inzetten.

1

Duurzaamheid – We willen voortvarende stappen zetten als het gaat om
duurzaamheid: er komt een ambitieus klimaatplan. We stimuleren dat meer
Houtenaren zonnepanelen installeren en groene daken aanleggen. We bouwen
energie-neutraal en circulair, we kopen duurzaam in en maken werk van
dierenwelzijn.

2

Zorg – We vinden dat iedereen met een beperking of problemen, thuis mag wonen.
De zorg moet dan optimaal zijn, bijvoorbeeld door voldoende huishoudelijke hulp.
Ouderen moeten in Houten waardig ouder kunnen worden en een zinvolle plaats in
de samenleving blijven innemen.

3

Wonen – We willen meer sociale woningbouw en voldoende huur- en koopwoningen
voor starters en senioren. Nieuwbouw is aardgasloos en energiezuinig. We hebben
op tijd goede inzage in alle bouwplannen en delen dat met burgers. We geven van
tevoren duidelijk aan wat wel en niet kan, en maken nieuwe plannen samen met
Houtenaren.

4

Sociale zekerheid – We weten inmiddels dat positief benaderen werkt: we gaan
experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid,
waardering en zelfontplooiing centraal staan. De armoedecijfers moeten stevig
dalen. Er komt meer werk voor meer Houtenaren.

5

Vervoer – We geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en
elektrisch openbaar vervoer. Meer treinen naar Utrecht, meer oplaadpalen en meer
fietspaden. Knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid worden opgelost.

6

Extra groen – We kiezen voor extra groen in en om Houten. Onze natuurgebieden
willen we vergroten en aan elkaar knopen. Daarnaast ondersteunen we iedereen die
de eigen buurt of tuin wil vergroenen. Groen is goed voor onze gezondheid en de
leefbaarheid.

7

Ondernemen – We stimuleren duurzame ondernemers die Houtenaren aan het
werk helpen. We willen samenwerken om ondernemen duurzamer te maken. We
ondersteunen eigen initiatieven die Houten eerlijker, groener en schoner kunnen
maken.

8

Toerisme – We verwelkomen recreatie in onze mooie Kromme Rijnstreek. We
kiezen voor kleinschalige recreatie met respect voor de omgeving en een beperkte
belasting voor die omgeving. De verkeerstoename is minimaal. De fietser en de
wandelaar krijgen ruim baan.

9

Onderwijs, kunst en cultuur – We kiezen voor passend onderwijs voor iedereen.
We geven weer ruimte aan kunst en cultuur, en draaien de bezuinigingen op de
bibliotheek terug. Cultuur verrijkt ons leven. We behouden Schoneveld.

10

Lokale democratie – We doen meer samen. Beginspraak, meespraak,
burgerparticipatie, deliberatieve democratie: hoe je het ook noemt, we willen – naar
het voorbeeld van andere succesvolle gemeenten – elke Houtenaar betrekken bij het
werk van de gemeente door meeweten, meedenken en meebeslissen.

De kop van de lijst van GroenLinks Houten voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. Van links naar rechts: Tijm Corporaal (4), Hilde de Groot (1), David Jimmink (2)
en Marja Damman (3).
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