
Het coalitieakkoord in elf punten

Inwoners betrekken we zo vroeg mogelijk bij nieuwe plannen, vanuit een inwonersgerichte

overheid. We willen het vertrouwen van inwoners in bestuur en gemeenteraad vergroten.

We gaan bouwen in Houten-Oost en snel aan de slag met bouwen in het Centrum, De

Molenzoom en De Koppeling. We bouwen passend bij het dorpse karakter van Houten.

Houten blijft goed bereikbaar voor alle vormen van vervoer.

We voeren het huidige Energieplan uit. Daarnaast voeren we de RES uit waarbij we werk

maken van energiebesparing en duurzame energieopwekking. We gaan serieus verkennen

of er een vergelijkbaar in opbrengst en tijdig te realiseren alternatief voor windpark

Goyerbrug is, met inachtneming van de financiële en juridische risico’s.

We omarmen nabuurschap en verbeteren de zelfredzaamheid van inwoners. Kwetsbare

inwoners doen volwaardig en gelijkwaardig mee naar vermogen. 

We maken samen met inwoners een samenhangende visie op het buitengebied en de

dorpen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en 't Waal. We bieden onder voorwaarden startende

ondernemers ruimte om een eigen bedrijf te starten in leegstaande schuren.

De openbare ruimte in Houten moet schoon, heel en veilig zijn.

Wij zetten ons in voor een bloeiende economie in Houten, banen voor onze inwoners en

innovatieve en duurzame bedrijvigheid. We revitaliseren samen met ondernemers De

Doornkade. 

We zien kansen voor het Nieuwe Huis van Houten, een inspirerende plek waar cultuur,

kunst, media, onderwijs, zorg, welzijn en onze dienstverlening als overheid samenkomen.

We gaan meer werken met normhandhaving in de openbare orde en veiligheid. Meer boa’s,

aanpakken van overlast drugsgebruik en cameratoezicht.

We brengen het fundament op orde: een gezonde financiële huishouding en een betrokken

en professionele organisatie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

S a m e n  m e t  i n w o n e r s  
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