MijnBurgemeester Houten
december 2018
Bijlage, open antwoorden

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Houten dan zie ik iemand die…
- Een warm hart heeft voor de samenleving.
- Dicht bij de mensen staat.
- Ons kan raken in wat hij/zij zegt of doet
"Groen rechts" is.
"It takes courage and strength to be empathetic"
New Zealand's PM Jacinda Ardern on a kinder style of leadership.
bbc.in/2QF7Ga0
# Met daadkracht de gemeente stuurt
# Open staat voor vernieuwing
# Luistert naar zijn/haar bewoners zonder te verzanden in details en elkaars emotie
# Bewoners van monumenten ondersteunt in het renoveren van hun pand zonder de poespas van een ingewikkelde procedure
# plezier uitstraalt in het werk/leven

.. ik in de wijk met regelmaat zie, een vegetariër is: bij voorkeur lid van de Partij van de Dieren: want die is er helaas nog niet in Houten...
... de Houtense samenleving van binnenuit kent, hier al minstens 5 jaar woont en zodoende weet hoe uniek Houten is als groot dorp met een stads
karakter. Iemand die mogelijk ook al jaren als wethouder of raadslid in Houten heeft gewerkt.
... Houten goed vertegenwoordigt in de regio, provincie en landelijk bestuur en daarnaast onze gemeente op een goede manier bestuurt. Dit is voor
mij: benaderbaar voor inwoners, zakelijk als nodig (niet meegaan in emotie) en helder in communicatie.
... kiest voor dit ambt uit passie en roeping, in plaats van carrièrepad en status.
... nu eens niet uit de Chr. hoek komt.
Iemand met een uitstraling van rust en vertrouwen.
....een duidelijke visie heeft over Houten, heel toegankelijk en zichtbaar is voor alle bewoners.
...aandacht geeft aan het mooie buitengebied met een combinatie van landbouw en recreatie. Iemand die betrokken is en bij calamiteiten niet na
een half jaar een brief stuurt maar direct op de fiets stapt en gaat kijken wat er aan de hand is. Iemand die opkomt voor iedereen die werkzaam is in
het gebied en niet teveel zijn/haar oren laat hangen naar wat mensen van buitenaf vinden van wat Houten moet worden.
Aan alle vorige benoemde eigenschappen voldoet en alleen uitblinkt in het een of het andere
Aan de voorlaatste burgemeester die het goed deed. Naam is me ontschoten
aandacht heeft voor sociale en culturele activiteiten.
Aanspreekbaar is
Aanspreekbaar is
Aardig is👌🏻
afhankelijk van de situatie de juiste houding en rol aan kan nemen.
Afkomstig is uit een agrarisch milieu, niet is opgegroeid in de stad, maar weet wat er in zo'n grote gemeente speelt.
Aimabel is met natuurlijk persoonlijk overwicht, die respect afdwingt onafhankelijk van zijn positie, ambitieus en die zijn nek durft uit te steken om
lastige problematiek op de kaart te zetten. Ik vind de burgemeester van Weert een topper, een van de weinigen die in de VNG het voortouw durft te
nemen en zich landelijk inzet om grensoverstijgende problematiek aan te kaarten. Daarnaast wil ik graag een burgemeester die groen is, die zich in
de energietransitie niet afwachtend maar vooruitstrevend opstelt!
al enigszins bekend in met de gemeente Houten. Leeft mee met de burgers. Staat open voor ideeën van burgers en doet niet wat hij zelf het beste
vindt.
al goed bekend is met Houten en de omliggende kernen en wat er speelt bij inwoners en belangrijk is voor bedrijven
Als 1e daad, Jurre van Kouwen aan de schandpaal zet op het Rond bij - 10 celcius.
Als bestuurder zijn positie invult en daarbij de fijne gemoedelijke woonomgeving te Houten in stand houdt
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Als ik aan mijn ideale burgemeester dan denk ik aan een sterk iemand die zich open stelt voor iedereen die in de gemeente woont. en ook gericht
mensen helpt waar nodig...... Iedereen moet zich fijn en veilig voelen in de gemeente Houten.
Als mijzelf, oprecht,eerlijk en onafhankelijk. Partijgebonden mag hij/zij zijn maar nu eens op christelijke grondslag. Houten verdient nu een
krachtige middenmotor...!
Ambassadeur van de gemeente is
Asielzoekers geen voorrang met woningen verleent. En ook zorgt dat er betaalbare huirwoningen zijn van €400!
Aub geen moskee :'(
begaan is met de bewoners van de gemeente
Begaan is met de Gemeente Houten is, ambtelijke ervaring heeft, bij voorkeur niet van 1 van de collegepartijen is, geen huidig wethouder is, tussen
de 35-55 jaar is. Geen duidelijke voorkeur heeft in het ‘windmolendossier’. Verder lijkt het mij goed om de soort persoon te zoeken die goed samen
kan werken met de algemeen directeur.
Begrijpt wat een heerlijk rustige, groene 'stad' Houten is en dit ook wil handhaven: waar vriendelijkheid en traditie de boventoon voeren. Waar
kerstboomverbrandingen blijven bestaan. Waar we geen hijgerige drang naar vernieuwing hebben. Een burgemeester die deze waarden wil
handhaven en oproerkraaiers strak aanpakt. Die overlast veroorzakers hard aanpakt. Die een sheriff in Houten is, niet buigt voor drammerig tuig dat
de boel wil verstoren. Die begrijpt dat Houten geen klein Mekka is of mag worden en er dus streng op toe ziet dat het Hollandse, dorpse karakter
behouden blijft. Die begrijpt en accepteert dat hierdoor een enkeling zich gekwetst zal voelen, maar dat voor de meerderheid dit juist wenselijk is
voor de leefbaarheid van onze gemeente.
Begrijpt wat er speelt, bij jong en oud
Begrijpt wat Houten wel en niet nodig heeft en denkt aan alle leeftijdsgroepen.
Bekwaam, betrokken en voor elke burger in Houten, dus onafhankelijk van politieke en religieuze voorkeur.
belang van houten voorop heeft en geen eigen belang heeft
Benaderbaar is
Benaderbaar Is, goed kan luisteren, maar vooral ook ambitie heeft. Iemand die bestuurlijk stelling durft te nemen en het college daartoe uitnodigt.
Die creatieve verbindingen
Benaderbaar is, hard kan optreden als het nodig is en goed kan samenwerken als dat nodig is.
Besef heeft wat voor mensen in Houten belangrijk is bijvoorbeeld op het gebied van levensovertuiging. Die oog heeft voor belangrijke waarden in
het leven en niet meewaait met de waan van deze tijd: vluchtigheid, hyperindividualisme, materialisme en verharding.
Beseft dat hij een vertegenwoordiger is van de mensen in zijn gemeente.
Besluitvaardig en standvastig is, maar tegelijkertijd vertrouwen uitstraalt.
Bestuurlijk goed is, een hart heeft en begaan is met de bewoners
Bestuurlijk sterk is en ergens voor staat, maar ook laagdrempelig toegankelijk is en beleid naar de burger kan brengen.
Bestuurlijke ervaring uit het bedrijfsleven heeft. Boven de politieke partijen staat. Gaat serieus om met inspraak van de bevolking van Houten. Past
zich goed aan de verschillende situaties aan. Handelt doortastend.
Betrokken bestuurder is
Betrokken bij de samenleving. Samen met de raad kijkt naar en het ontwikkelen van vernieuwing van het openbaar bestuur.
Meedenken over de versterking van de positie van de raad.
Betrokken en betrouwbaar is. Voor iedereen klaar staat.
Betrokken en initiatiefrijk
Betrokken en weten wat er in Houten gaande is. Bijvoorbeeld, de gigantische woningnood onder jongeren en te doorgeslagen koophuizen. Zoon van
32, veel geld gespaard en niet een fatsoenlijk huis kopen of huren. Zou fijn zijn als een burgemeester en de raad, voor oplossingen zorgt.
betrokken en zichtbaar is. Prettig in de omgang voor iedereen. En wel gezag uitstraalt.
Betrokken is
Betrokken is bij alle groepen in de Houtense samenleving; ‘zichtbaar’ is. Een vrouw?
Betrokken is bij alle houtenaren en het belang van Houten voor ogen houdt
Betrokken is bij de bewoners en wat meer leven in Houten brengt.
Betrokken is bij de burgers
betrokken is bij de burgers en de problemen van de burgers, zoals (betaalbare) huisvesting voor de jongeren uit Houten, meer leegstaande
gebouwen ombouwen tot appartementen die bestemd zijn voor jongeren uit Houten.
Betrokken is bij de burgers, werkt aan een fijne leefomgeving en oplossingsgericht is.
Betrokken is bij de gemeenschap
Betrokken is bij de Houtenaren en georganiseerde activiteiten en lokale initiatieven wil ondersteunen.
Betrokken is bij de houtense samenleving. Vernieuwend is maar wel het dorps karakter in de gaten houd.
betrokken is bij de inwoners
Betrokken is bij de inwoners en aandacht geeft aan alle lagen en leeftijden, oog heeft voor zaken die niet goed lopen en hier ook voor uit durft te
komen.
Betrokken is bij de ontwikkelingen binnen zijn gemeente en weet wie en wat daar belangrijk voor is. Weet hoe een goed team opgebouwd en in
stand gehouden wordt. Niet alles zelf hoeft te doen, maar wel moet weten wat er gebeuren moet en door wie.
Betrokken is bij elke bewoner
Betrokken is bij het dorp, wat steeds meer op een stad gaat lijken. Ik zie ook graag een burgemeester die beslissingen neemt ten voordele van de
bewoners. De nieuwe burgemeester zorgt er ook voor dat Houten weer gaat leven!
betrokken is bij Houten, weet wat er in het dorp gebeurt, maatschappelijke verantwoording hoog in zijn vaandel heeft. Daarnaast zijn best doet om
Houten een schoon dorp te maken. Minder autoverkeer (door hoge parkeertarieven), meer elektrische auto’s (gratis parkeren), fietsen, etc. Ook
veel aandacht voor de jeugd en het bedrijfsleven.
betrokken is en durft op te treden binnen kaders van de bevoegdheden die hem/haar zijn gegeven. Ik zie iemand die fair is en inziet wanneer hij/zij
bij zijn/haar optreden moet leunen op consistentie of gepast maatwerk.
Betrokken is in de samenleving. Die het beste wilt voor Houten. Maar niet bang is om op te treden indien nodig.
Betrokken is met inwoners maar ook duidelijk en rechtlijnig is in zijn beleid en doorvoeren hiervan
betrokken is ziet wat houten nodig heeft. Een mens onder de mensen is humor heeft en zijn beroep goed kan uitvoeren.

Pagina 2 van 25

Betrokken is, een ervaren bestuurder is met een groot netwerk, liefst in de Provinciale en/of Haagse politiek. Ook is hij/ zij ambitieus als het gaat om
klimaat en milieu en het terugdringen van fijn stof in een rond de gemeente Houten.
Betrokken is, maar ook afstand kan nemen als dat nodig is en bijvoorbeeld onpartijdig kan optreden.
Betrokken is, midden in de samenleving, met hart voor ieder en oog voor verschillen.
Betrokken is, open staat voor ideeën en luistert naar de bewoners
betrokken is, zoals voormalig wethouder Rensen.
Betrokken is. Weet wat er speelt.
Betrokken vrouw uit de directe omgeving. Iemand die zichtbaar aanwezig is en makkelijk toegankelijk. Met de mensen en niet over de mensen
communiceert. Communiceren is een belangrijke eigenschap
Betrokken, de natuur en de zorg voor elkaar belangrijk vindt. En duurzaamheid en veiligheid belangrijke onderwerpen vindt.
Betrokken, ervaren en ook boven de partijen staat
betrokken, integer, sociaal en vernieuwend is
durft buiten de kaders van Den Haag en eigen overtuigingen te bewegen
Betrokken, meelevend, zichtbaar is.
Iemand die zich wil inzetten voor Houten.
Betrokken, met een luisterende houding, geinteresseerd in wat er leefd, met mensen beweegd, met een natuurlijk gezag
Betrokken, politiek onafhankelijk en een goede voorzitter is.
Betrokken, sociaal, christelijk, eerlijk, goed ontwikkeld geweten
betrokken, sociaal, slagvaardig is, gebruik maakt van de expertise om hem heen, zich herkent in de identiteit van Houten, de samenleving
belangrijk vindt. aandacht heeft voor cultuur, sport en sociaal maatschappelijke activiteiten, waarde hecht aan de cultuur/historie van Houten, er is
voor de hele bevolking en stimuleert inwoners maatschappelijk betrokken te zijn en oog te hebben voor elkaar. Ook ruimte en aandacht heeft voor
de buitengebieden van Houten. fietsen en duurzaamheid en gezondheid hoog in het vaandel heeft staan.
Bevlogen en vol passie het beste voor de inwoners van Houten voor heeft
Bevlogen, gepassioneerd bezig gaat met alles wat betrekking heeft op de gemeente Houten. Zonder daarbij het zakelijke aspect uit het oog te
verliezen. Pragmatisch is en helder communiceert en boven alles een persoonlijkheid die respect op een positieve manier afdwingt, van nature.
bewoners en bestuurlijke organisatie bijeen brengt. Breed gedragen initiatieven van bewoners omarmen en steunen mits getoetst op veiligheid,
antidiscriminatie en zo mogelijk financieel haalbaar.
Boven de partijen staat en ruimdenkend is.
Boven de partijen staat en vergaderingen strak leidt. In het gemeentehuis heeft zij / hij een zakelijk voorkomen en heldere samenvattende uitleg
van spelende thema's. Binnen de samenleving heeft zij of hij een informeler karakter en luistert naar wat er bij de burger leeft. Geduld en
inlevingsvermogen staan daarbij centraal. De nieuwe burgermeester kan wel eigen initiatief vertonen en de politiek een kritische spiegel voorhouden
bij zaken die houten de 22e eeuw intrekken, zoals zorg (voor elkaar), duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie.
Boven de partijen staat en voor verbinding zorgt
Boven de partijen staat, empathisch, iemand die een groene en schone leefomgeving belangrijk vindt, iemand die mensen bij elkaar brengt, iemand
die de fiets voor fietsstad Houten blijft promoten en het gebruik van de auto waar mogelijk ontmoedigt.
Boven de partijen zicht heeft en leiding geeft aan onze groeiende gemeente. Op komt voor de belangen en zelf instaat is dingen te singaleren en
hier actie op te zetten.
Bovenal jong. Daarnaast Integer, open en betrokken is.
Charismatisch is en midden in de gemeente staat.Die meelevend is maar ook durft op te treden indien dat nodig is.
Compassievol en wijs is. Iemand die niet bezig is met zijn/haar imago en politieke spelletjes, maar met wat het beste voor houten en haar inwoners
is.
Conflicten op een rationele manier oppakt, naar beide partijen luistert en er zijn/haar eigen conclusie aan kan verbinden.
Daadkrachtig is, meelevend en Houten in zijn kernwijken begrijpt. Denkt mee en stimuleert de compassie die er onderling leeft.
daadkrachtig waar het moet, benaderbaar als het kan!
Daden voegt bij wat hij hoort in de samenleving
Dan zie ik iemand die over partij - ikonen heen stapt en de weg van haalbaar en eerlijk bewandeld met als doel de inwoners van houten centraal te
stellen
Dat houten wat meer gaat laten bruisen
De burger verantwoordelijk maakt en zorgt dat de overheid fascilteerd. Binnen de kaders uiteraard. Op zijn portefeuille daadkrachtig en proactief is.
Zorgt dat de overheid uitstraalt ondermijning aan te pakken en het pallet aan bestuurlijke mogelijkheden maximaal benut.
De dag begint met gebed en bijbellezen en zich inspant voor het hanteren van christelijke normen en waarden.
de eeneiige tweelingbroer is van Wouter de Jong!
de eigenschappen heeft zoals de burgemeester van Utrecht. Ervaring, zakelijk, betrokken, bestuurder. Mag uiteraard een vrouw zijn.
De gemeente goed kent en er deel van uitmaakt. Iemand die de belangen van de politieke partij ondergeschikt maakt aan het belang van Houten.
Die zich niet bezig houdt met achterkamertjes politiek of politieke verantwoordelijkheid maar gewoon de schouders eronder zet.
de gemeente Houten gaat verbinden en sociale cohesie op de kaart zet, meer uitgaansgelegenheden creëert juist ook voor de jeugd, een groot
dorp met stadse trekjes gaat maken (broodje shoarma na 22.00 uur zou lekker zijn!)
De inwoners verbindt met het dorp, houten is tenslotte een dorp, sociaal, respectvol en verbonden met elkaar, zijn voor mij belangrijke items.
de lange lijnen in de gaten houdt. Die de visie en ambitie heeft om Houten als proeftuin voor innovatieve experimenten op het gebied van duurzame
samenleving op de kaart te zetten.
De lange termijn voor ogen houdt.
De leiding neemt waar de politiek het normaliter af laat weten.
De partijen tot elkaar wil brengen in goed overleg. Als burgervader/moeder is hij/zij iemand die daarnaast betrokken is bij de mensen van Houten en
hun bezigheden.
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De samenleving in Houten wil binden
De traditie van Houten/fietsstad hoog houdt,
Draagvlak creeert voor duurzamheidsbeleid
Culturele activiteiten en voorzieningen koestert
de uitstraling en het effect heeft van Femke Halsema
De unieke kwaliteiten van Houten kent, ondersteunt en uitbouwt, samen met bewoners en ondernemers.
De verschillende bloedgroepen in houren samen kan brengen.
De wet handhaaft en ballen toont tegen intimidatie en geweld. Houten moet veiliger.
De woning nood voor jongeren tot 30 jaar het liefst als eerste aan pakt..
Denkt aan het belang van de inwoners van Houten en die niet bestuurt vanuit de voorkeuren van zijn politieke partij
Deze regio goed kent en feeling heeft met de ontwikkelingen rond Utrecht.
Dicht bij de bewoners staat, met beide benen in de Houtense samenleving, op de fiets door het dorp rijdt, van Houten een (h)echte gemeenschap
maakt.
Dicht bij de mensen staat en niet teveel in politiek denkt. Een goed voorbeeld is Jan van Zanen in Utrecht zo iemand zou voor Houten goede keuze
zijn
Dicht bij de mensen staat en weet wat er speelt in een normaal gezin.
En oog heeft voor de problemen van de individuele burger.
Die 50% van zijn tijd zichtbaar is bij de bevolking. Open staat voor gesprek en die zeer benaderbaar is. Hij/zij moet een wijs persoon zijn die goed
kan luisteren.
Die aanspreekbaar is, open staat voor anderr meningen maar wel weet wat het beste is voor Houten
die aanwezig is en zich richt op zijn primaire taken. Ontmoetingen met inwoners zijn belangrijk en voor de zichtbaarheid. Al die jubilea kunnen wel
door een ander worden bezocht;-)
die begrijpt wat Houten voor een dorp is. Iemand met een menselijk gezicht maar die de leiding kan en durft te nemen.
die bestuurlijke ervaring heeft, bindend vermogen heeft, integer is, stressbestendig is en gevoelig is voor signalen uit de samenleving.
Die betrokken is bij een diverse gemeente als Houten, die op veel punten vooruitstrevend is, maar ook oog heeft voor de ouderen en de jongeren in
de samenleving.
die betrokkenheid toont maar op de achtergrond vooral zakelijk is en blijft. zich bezighoudt met de inwoners en niet met allerlei randzaken en
externe bestuurlijke zaken
Die betrouwbaar is; die weet wat er speelt in de gemeente en regio, die zichtbaar en toegankelijk is voor de inwoners. Die met name daadkracht
toont waar nodig en poldert waar nodig ook in raadsvergaderingen en inwoners toppen (visie 2025 en verder)
Die de identiteit van houten kent!
die de juiste besluiten durft te nemen om Houten uit de rode cijfers te houden. Die durft te investeren, Houten winst gevend te maken en
aantrekkelijk voor ondernemingen.
Die de wethouders de boer op stuurt maar zelf als een "patras familias" beschikbaar is. Een burgervader voor iedereen. Leider wanneer het de
openbare orde betreft. Optreden als het de hele samenleving aangaat. Maar layed back als het om een specifieke groep / thema gaat. Daar zijn de
wethouders voor.
die denkt aan de toekomst en aan manieren om houten sportiever te maken
die echt boven de partijen staat.
Liefs geen moralistische of zedenpreker.
En niet al die groene ideeen wat betreft het klimaat de mensen door de strot duwt maar tegengas kan geven.
die een hart voor het dorp heeft en samen met de burgers in gesprek gaat. Hij/zij wil input vanuit het dorp en besluit niet alleen op basis van feiten
over Houten. Ook is het iemand die waarde hecht aan iedereen zijn mening, van jongeren tot ouderen.
Die een uitstraling heeft als onze huidige burgemeester.
Burgmeester De Jong heeft een enorme uitstraling en het zal moeilijk zijn iemand iemans te vinden die ook zo goed overkomt op de burger.
Die eerlijk is opkomt voor de minderbedeelden en luistert naar de burgers beloftes nakomt
Die goed aansluit bij aangegeven voorkeuren. Die in elk geval sport hoog in het vaandel heeft..
Die goed in staat is om te verbinden
Die goed oor ons dorp gaat zorgen, en heel betrokken is bij mens en dier
Die het aanpakt zoals onze huidige burgemeester.
Die in de gemeente staat en opkomt voor alle burgers en zichtbaar is
die je in de samenleving ontmoet. Als inwoner van Houten open staat voor een gesprek.
Die jong is, contact zoekt met de samenleving en met zijn voeten in de spreekwoordelijke klei staat.
Die kan verbinden vanuit een heldere visie op de toekomst.
Die luistert naar de inwoners en zich verre houd van politieke spelletjes
die mensen en organisaties binnen Houten verbindt. Houten moeten een eigen gezicht houden t.o.v. Utrecht. Dus eigen verenigingen , winkels en
gezicht. Speciaal voor de jongere jongeren.
Die niets met geloof heeft waardoor dingen bepaald worden
Die oog heeft voor college, ambtenaren en raad endie oprecte aandacht toont. Iemand die vanuit objectiviteit de gemeente leidt en die de kracht
van het verbinden kent.
Die ook zeker meedenkt bij probleem van een hele straat. Bijvoorbeeld probleem van het soort bomen (welke in een bos thuishoren) welke
daardoor veel overlast en problemen en voor vele gemeenschapskosten zorgen.
Die open staat voor goede ideeën en begrijpt dat zijn jaarbudget telkens voor 80% wordt opgebracht door ondernemers.
Die optreed tegen zinloos geweld en overlast. Die klaar staat voor de burgers en voornamelijk voor de ouderen.
Die praat met zijn/haar burgers en zorgt ervoor dat het grotendeels tevreden is met zijn/haar standpunten. Ik zie ook iemand voor mij die de
noodzaak inziet dat er voor jongeren geen betaalbare woonruimte is waardoor zij Houten verlaten en Houten daardoor vergrijsd. Ook zie ik een
burgemeester die van Houten een gezellige dorp kan maken met leuke festiviteiten voor jong en oud. Ook mag hij/zij ervoor zorgen dat Houten wat
meer uitgaansgelegenheden krijgt voor de diverse leeftijdsgroepen.
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Die sociaal is.
Begripvol is.
En daadkrachtig.
Die staat voor zijn inwoners en misschien zich meer moet verdiepen in de samenleving.
Die uit de links liberale groene hoek komt en zich thuis voelt in de PKN- RK kerk.
Die verbindend is en boven partijen staat
Die verbindend is. Die oog heeft voor de bhoeften van medewerkers, ambtenaren e.d.
Die waarde hecht aan persoonlijke aandacht.
Die voor de verandering niet blank is rn geen man.
Die weet waarover hij/zij praat en geen bla bla bla.
Die weet wat hij of zij wilt doen met de huizentekort en de jongeren en het Rond..
die wel is een keer aan de inwoners die het moeilijk hebben denken en oplossingen ook waar maak en niet alleen maar voor de asielzoekers en
statushouders denk maar ook normale woningen voor de nederlandse gezinnen en de gemeentelijke kosten is eens een keer niet zo hoog maak
Die zakelijk, doortastend is met een menselijke kant.
die zich niet door projectontwikkelaars laat inpakken - die er NIET naar streeft Houten 'op de kaart te zetten' maar het belang van de inwoners
voorop stelt- --- die geen Houten XL wil, maar een sociaal HoutenDingen doet
Diplomatiek maar daadkrachtig is. Niet voor eigen succes gaat of de populairste beslissingen neemt maar het beste voor houten kiest.
Direct gekozen is.
Duidelijk is, keuzes durft te maken en zich realiseert dat je door te kiezen ook altijd een deel teleur moet stellen. Je kunt het niet iedereen altijd
volledig naar de zin maken. Besturen is ook weten wat het beste is, al zijn dit impopulaire maatregelen. Geen burger zal bijna vóór bijv een
verhoging zijn van belasting. Maar toch kan dit soms nodig zijn in Het belang van Houten.
Veel wijsheid toegewenst bij de keuzes!!
Durft. Niet altijd de veilige weg, maar ook voor het ideaal. Geen genoegen met status quo. “Ervaring” is op zichzelf een hol en overschat begrip.
Enkel drijven op “ervaring” leidt namelijk tot vastroesten in patronen en denkbeelden. Een burgemeester in Houten (of eigenlijk overal) moet vooral
een betrokken, frisse geest hebben, inwoners inspireren en van daaruit een natuurlijk gezag opbouwen.
Duurzaam is
Duurzaam is!
Duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en bijvoorbeeld de energietransitie voortvarend oppakt.
Echt contact kan maken en mensen ziet met hun belangen en achtergrond. Betrokken en gevoelig, doortastend, mensenmens, communicatief
sterk, midden in de samenleving staand.
een burgemeester die er voor alle houtenaren is, en die zichtbaar is.
een "kloon" is van de huidige burgemeester.
een betrokken en sociale burgemeester die in staat is een multiculturele samenleving te leiden en te managen
Een betrokken mens voor de inwoners van Houten
Een burgervader voor iedereen, die dicht bij de mensen staat, enthoustiatmeert
Zoals Jan van Zanen (burgemeester Utrecht) zei tegen een bewoner van Utrecht. 'ik ben Jan en werk voor de gemeente'
Een burgervader/moeder met bestuurlijke ervaring die de belangen van Houten en de regio goed behartigt.
Een democratisch leider. Hij luistert naar iedereen, maar neemt beslissingen vanuit algemeen belang. Niet vanuit individueel belang. Hij weet waar
hij over praat en durft knopen door te hakken. Hij heeft een duidelijke ruggengraat.
een echte bestuurder is. Geen lintjes door knipper.
een echte burgervader die oprecht betrokken is bij zijn inwoners
Een geboren en getogen Houtenaar
Een goed bestuurder is , adequaat kan optreden , en voor de bewoners een voorbeeld is
Een goed bestuurder met een luisterend oor en een goed en barmhartig hart
Een goed en onpartijdig bestuurder die de belangen van Houten ook buiten Houten kan verdedigen. Geen soort "verkozen" 1e wethouder. De lokale
politiek ligt in de handen van de wethouders en de raad.
een goed hart heeft, inspirerende keuzes maakt en ook de Christelijke normen en waarden wil vertegenwoordigen met hart en ziel
een goede bestuurder is maar ook de kwaliteiten heeft om te kunnen verbinden.
Een groene vrouwlijke burgermeester die positief staat tov windmolens en fietsen
Een hart heeft voor jong en oud en alles daar tussen in
Een hart heeft voor mensen, durft te kiezen voor minderheden: nieuwe burgers, LHBTers, mensen met minder kansen. die ruimte laat aan burgers
voor nieuwe initiatieven en aanwezig is. Ten slotte delen we welvaart, dan hebben we samen meer.
Een inhoudelijke, bestuurlijke rol vervult in de gemeente en in de regio.
Een jonge rond 30 burgemeester die ook leuk mee denkt aan de jongeren! Ik ben zelf net 21 en vind houten maar erg saai vooral in de laatste
jaren, zoals geen strand meer op het rond die mensen moeten niet zeiken je kiest er voor om bij een groot plein te wonen,
Een keer meedenkt met de burgers/ondernemers en het ze niet moeilijk maakt. Mee denkt in hun situatie en waar je mee kan praten. En niet iedere
week in de krant staat bij een opening/jubileum e.d. Een die een keer echt werkt en op komt voor belangen van burgers/ondernemers.
Een langere termijn visie voor ogen heeft en niet gaat voor gewin op korte termijn en daarbij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
Een leuke flexibele vrouw!!!
een man / vrouw die boven de partijen staat. Zijn geloof speelt geen rol in het besturen van Houten.
Een man/ vrouw me eigen opvattingen, die zich wel informeert maar zelf kan beslissen
Een mensen mens is , verstand van wat er speelt bij de mensen van Houten en van de politieke mogelijkheden. Spontaan en zonder vooroordelen !
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een mensen mens is die hartelijk is en niet zelf voorop wil staan. Zeker geen beroepspolitica/cus is, NIET iemand die macht belangrijk vindt, maar
iemand de samenleving wil dienen.
Voor wie beide mensen kent en kende: een combinatie van de goede eigenschappen van eerder Jan Koudijs (helaas overleden) en Wouter de Jong.
Een mensenmens!! Betrokken en benaderbaar.
Een open en toegankelijke uitstraling heeft, weet wat er speelt en wat nodig is in Houten. Zij/hij kan knopen doorhakken maar weegt daarbij de
belangen van alle betrokkenen goed af. Iemand met passie voor Houten!
Een open persoonlijk met groot inlevingsvermogen maar ook iemand die ergens voor staat en duidelijk is. Iemand die weet wat er leeft in de
samenleving en grote problemen zoals huisvesting niet uit de weg gaat. Iemand die zijn nek durft uit te steken.
Een persoon die de menselijke maat hoog in het vaandel heeft!
een positieve man/vrouw die oog heeft voor alle burgers en verre blijft van ijdelheid en geldelijk gewin
Een praktische ingesteld persoon. Die niet alleen bestuurt maar zich ook verdiept in de inhoud.
een sociaal bewogen persoon die naar er streeft om Houten energievrij te krijgen en Houten een mooie groene gemeente maakt .
Een vader van alle burgers, navolger van de overleden burgermeester van Amsterdam.
een vrouw
Een vrouw
Een vrouw
een vrouw is
Een vrouw is!
Een vrouw is!!!
Een vrouw met ervaring die op de fiets naar haar werk komt. Ze is zichtbaar en betrokken. Ze weet wat er speelt en is in staat in moeilijke
omstandigheden daadkrachtig maar toch warm op te treden.
Ik zie graag dat er actief wordt gezocht naar een vrouw en dat dat ook wordt aangeven door de gemeente!
Een warme verbindende persoonlijkheid
Een wijs en rustig mens en bij voorkeur geen professionele bestuurder.
Eerlijk betrouwbaar benaderbaar geen dubbele agenda heeft. En jaarlijks een functionerings gesprek heeft en daar de evt consequenties uit moet
trekken.
Eerlijk en authentiek is
Eerlijk is en zich aan zijn woord houdt.
Enigszins een multiculturele achtergrond heeft, geen uitgesproken religieuze inslag, ook bereid is om impopulaire beslissingen te nemen als dat de
gemeente uiteindelijk gezond houdt, tolerant is naar mensen met alternatieve levenswijzen (zonder dat deze persee door de gemeente gefaciliteerd
hoeven te worden)
Enthousiasme en betrokkenheid uitstraalt. Laat Houten aub Houten blijven. Niet grootsteeds maar een fijn en veilig groot dorp
Enthousiast is en luistert naar de inwoners van Houten.
Houten is een mooie, leefbare en veilige plaats. Burgemeester, wees daar trots op en conserveer wat er is.
En u mag van mij wel een vrouw zijn.
Enthousiast, betrokken, groen denkend is. Van Houten een dorp met stadse allure maakt.
er is als het moet.
Er is voor (onder andere) de vrijwilligers van de Brandweer. Die zorgt voor de posten in Houten en zich er keihard voor maakt dat we alleen maar
beter worden en niet slechter.
Er is voor alle inwoners van Houten en ook nieuwe inwoners hartelijk verwelkomt!
Er is voor iedereen...
Er ook is voor kinder
Er voor alle burgers is en die mede zorgt voor een veilige en leefbare omgeving zonder door te slaan mbt milieu eisen
er voor de gewone burgers is. Niet voor de bedrijven.
Er voor zorgt dat er ook volgend jaar vuurwerk kan worden afgestoken (op winkelcentra’s,bejaardentehuizen,etc na). Ik denk dat een zeer groot deel
van de inwoners niks in een algeheel vuurwerkverbod zit, wanneer dan ook. Ik hoop dat degene die onze burgervader wordt daar rekening mee
houdt.
er zorg voor draagt dat beslissingen die het belang van de inwoners direct raken, pas tot stand komen na overleg met de inwoners.
Tevens moet hij zorg dragen voor voldoende aandacht voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.
Ervaring heeft in de zorg en affiniteit met gemeentelijke politiek, woont in Houten, heeft ervaring als leidinggevende, heeft een groot
inlevingsvermogen in de diverse bewonerspopulaties, kan goed verbinden met mensen van diverse leeftijden, heeft charisma. Is bij voorkeur een
vrouw van rond de 50 jaar. Kan goed een vergadering voorzitten met mensen met diverse belangen en heeft daadkracht om besluiten te kunnen
nemen. Geeft niet toe aan populisme en staat positief tegenover de rol van het maatschappelijk veld en kerkelijke instanties in de Houtense
samenleving.
Ervoor zorgt dat meer vrouwe in de bestuurlijke top van Houten meedoen. Zelf is zij een burgermoeder.
Fladderen omarmt!
Gedreven en betrokken is. Een sociaal hart heeft en met twee benen in de samenleving staat. Recht door zee en wars is van politieke spelletjes.
Kortom betrouwbaar.
Geen eigen meningen doordrukt.
Geen vluchtelingen opneemt.
Gelooft in onze rechtsstaat, en ja, ik zag het liefst een Christen als nieuwe Burgemeester !
gemakkelijk benaderbaar is indien nodig/wenselijk.
Gemakkelijk benaderbaar is. Betrokken is bij en opkomt voor de belangen van de inwoners. Luistert naar wat de inwoners willen en niet alleen
handelt naar wat er vanuit de landelijke of plaatselijke politiek bepaald/beslist moet worden. Openstaat voor ideeën van en overleg met de inwoners
en daar ook werkelijk iets mee doet.
Lokale ondernemers inzet bij activiteiten van (gemeentelijke) organisaties.
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Gericht is op verbinding, het creëren van draagvlak, het stimuleren van samenwerking, aandacht heeft voor inwoners die het moeilijk hebben,
vernieuwend denkt, maar ook duidelijk is en grenzen stelt als het nodig is.
gewoon doet, luister naar de wethouders (politiek verantwoordelijke) en naar de raad.
Gezag toont hard optreed tegen
Misdaad, En Houten een schoondorp
geeft,streng zijn op staat vuil
En tot slot Houten VUURWERK vrij
Gezag uitstraalt en verbindend is
goed contact heeft met de inwoners
verbindend persoon
Houten goed representeert in de regio of landelijke ovrleggen
goed luistert naar de bewoners, maar niet met alle winden meewaait. geen moderne, ambitieuze projecten steunt om Houten "op de kaart te zetten",
maar een haalbaar doel stelt (dus geen geld uitgeven aan mislukkingen en vervolgens opnieuw geld uitgeven aan plan B.
Goed met de gemeenteraad kan omgaan en weet wat er leeft in Houten
Graag nu iemand die aan de jeugd denkt en daar tijd en aandacht in besteed. Houten is een spookstad ik wil/zou graag mee willen doen/denken.
Groen duurzaam, sociaal en welvarend kan verbinden
Handhaving orgsniseert, doorpakt
Hart heeft voor de inwoners, luisterd naar wat er nodig is en niet bang is om duidelijke keuzes te maken. Staat voor vernieuwing en duurzaamheid
Hart heeft voor Houten en haar inwoners.
Bij draagt aan een gezond klimaat een fijne pleegburgervader/moeder is. En luisterd oor is.
Hart voor Houten heeft en ook een luisterend oor heeft voor de bewoners.
Hart voor Houten heeft, betrouwbare gesprekspartner is, wars is van achterkamertjespolitiek en een goede en onpartijdige voorzittersrol vervult.
Hartelijk, betrokken, goed geïnformeerd is en Houten goed kent, doordat zij er ook woont. Het is een vrouw en is goed bekend met de Houten de
politiek. In staat tot praktische oplossingen binnen de politieke discussies. Ze vindt draagvlak en gemeenschapszin belangrijk
heel benaderbaar is en toch met deze menselijke kant in staat is om goed op te treden als bestuurder.
Heel erg doet en handelt zoals de huidige burgemeester!
Helder voor ogen heeft hoe Houten en het buitengebied zich verder kunnen ontwikkelen ruimtelijk, sociaal en economisch. Hij/Zij! is bestuurlijk
ervaren; ondernemend; ambitieus; een ontwikkeld mens en een warme persoonlijkheid. Een primus inter pares binnen het college en een
rechtvaardige en soepele voorzitter van de gemeenteraad. Trots op hetgeen de inwoners met elkaar voor elkaar krijgen. We zien op social media
wat onze burgemeester doet en beweegt! Hij is zichtbaar, menselijk, heeft inhoud en weet dit op het juiste moment te ventileren!
Het alle belangrijkst vind ik dat hij seculier is en niet een of andere relie achtergrond.
het beste voor heeft met heel Houten. Vooral op gebied van ouderen, gezondheid, onderwijs en verkeersveiligheid. Iemand die tussen de mensen
staat en oor heeft voor de mensen.
Het beste wil voor Houten, niet alleen denkt aan geld, maar vooral denkt aan de verschillende doelgroepen en probeert jongeren/jonge volwassenen
meer te betrekken en Houten aantrekkelijker te maken voor ze. Het moet geen oude lullendorp worden. Er mag vooral meer georganiseerd worden!
Verder geen conservatief persoon, iemand die ruimdenkend is, goed voor het milieu en de mensen en ook oog heeft voor jeugdzorg en minder
bedeelde gezinnen.
het experiment niet schuwt en met Houten samen een mooie toekomst wil bouwen, als rolmodel /voorbeeldstad voor Nederland.
Het liefst een vrouw. Iemand met ambitie, niet alleen op de winkel passen.
De energietransitie is veel te urgent.
Het liefst in houten geboren is of er al een aantal jaren woont
Het verkeer, veiligheid, bedrijfsleven en gemeentelijke begroting goed organiseert en Houten naar the next level tilt! Iemand met ervaring in een
kleinere stad en vooral niet van Christelijke huize is. Iemand die grotere lijnen ziet en strategisch doorpakt. Geen locale held maar een inhoudelijk,
zakelijke routinier.
Houten de koploper maakt op gebied van duurzaamheid. Energietransitie, voedseltransitie met focus op biologische telers en zorg voor en vooral
met elkaar organiseren.
Houten een fietsvriendelijk dorp wil laten zijn, met veel groenvoorzieningen waar het fijn wonen is, geen grote uitbreidingen en geen hoogbouw. Een
burgemeester die zich inzet om de gemeente leefbaar te houden en zorgt voor schone en veilige straten.
Houten een warm hart toedraagt en hier zelf deel uit maakt van de Houtense samenleving.
Houten en haar inwoners kent
Houten groen en leefbaar wil houden en er geen Den Haag of Amsterdam van wil maken. Leefbaarheid zoals het nu is is belangrijk. Houten hoeft
niet bekend te worden vanwege grote evenementen.
Houten groen, duurzaam en leefbaar wilt maken. Iemand die wonen combineert met het bedrijfsleven en mogelijkheden schept voor een bruisende
gemeenschap.
Houten niet verkwanseld aan investeerders en ontwikkelaars.
Houten omtovert tot een ambitieuze en daadkrachtige voorloper in de transitie naar een circulair en klimaatneutraal Nederland.
Houten positie geeft in regio en landelijk. Die staat voor identiteit van Houten, fietsstad, groot dorp en duurzaam. Iemand met voldoende bagage om
bij crises en calamiteiten de juiste dingen te doen. Integer met een visie die vandaar uit kan verbinden. Vrouw zou ook wel leuk zijn
Houten terug wil brengen naar het oude Houten. Geen hoogbouw, geen extreme bebouwing. Prettig wonen in een dorpse sfeer, de reden dat
mensen hier zo graag wonen en leven.
Houten weer een dorp wil maken, waar mensen naar elkaar omkijken. Waar verbondenheid is in Houten Zuid, die misschien wel ervaring heeft met
Vinexwijken en de druk die op ouders ligt. Die alleenstaande moeders wil helpen, tussen de mensen staat. Iemand die bereikbaar is, laagdrempelig.
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Houten wil verbeten en zich inzet voor de samenleving. En ervoor zorgt dat er nog groen blijft in Houten dan alleen maar huizen.
Houten zo snel mogelijk energie neutraal maakt en de zondagsrust teruggeeft.
Houtenaren kent en zorg kan dragen voor de warmte die de echte Houtenaren hebben. Iemand die staat voor lokale ondernemers en een hart heeft
voor onderwijs.
Huidige burgemeester
Iemand die eerlijk is . Geen dubbele agenda heb
Iemand die bestuurlijk ervaren is, wel draagvlak weet te creëren, en dan besluiten neemt. Wel haar/zijn gezicht laat zien, maar het besturen gaat
voor.
Iemand die echt een burgervader is voor iedereen, arm en rijk oud en jong.
En iemand die toegankelijk is geen grote afstandelijkheif
Iemand die een eigen geluid durft te laten horen. Visie kan ontwikkelen. Koers kan uitdragen. Onderneemt. Zorgt dat er veel woningen worden
gebouwd.
Iemand die juridisch onderlegd is in ruimtelijke vraagstukken en op gebied van openbare orde en handhaving. Kordaat optreed bij prange zaken en
niet de ambtenaren maar wat laat aanmodderen! Handen uit de mouwen!
Iemand die luisterd naar zijn inwoners, begrijpt de behoeftes van zijn inwoners, is er voor jongeren en ouderen. Weet het dorpsgevoel vast te
houden.
iemand die voor t belang van alle houtenaren kan opkomen
Iemand die vooral oog heeft voor de woonsituatie van jongeren en starters op de woningmarkt.
Iemand die vooruit wilt met Houten,
Ambitieus, energiek en niet bang is om beslissingen te nemen
Iemand die weet wat er echt speelt in Houten en rekening houdt met wat bewoners dus écht willen. Ook iemand die misschien wel ergens voor
staat, maar ook andere meningen aanhoort.
Iemand die weet wat er speelt in de gemeente en daar ook werkelijk iets aan wilt doen, daarnaast vind ik het belangrijk dat hij/zij ook daadwerkelijk
luistert naar alle bewoners en niet zich vast wilt houden aan het brave (in de zin van het geloof). Evenementen laten organiseren (ook op zondag)
en zorgen dat er weer winkels in Houten komen zodat er niet naar Utrecht of Nieuwegein gegaan wordt.
Iemand is die wil verbinden en zichtbaar/toegankelijk is voor de mensen uit het dorp, zodat ie weet wat er speelt en waar behoefte aan is. Op die
manier kan ie plannen uitzetten en verbeteringen realiseren.
Iemand met charisma die doorpakt. Geen softie!
Iemand met politiek inzicht die het beste voor heeft voor alle inwoners. Geen Popie Jopie die zo snel mogelijk zich op de kaart wil zetten in de pers
maar wel dicht bij de mensen in het dorp. Een people-person bij gebrek aan een goede Nederlandse vertaling. En met een hart voor Houten
natuurlijk.
Iets moois van Houten wilt maken. Die Houten als zijn broekzak kent en dit een veilig haven maakt voor zijn inwoners. Tevens de Houtenaren
voorop stelt in de woningmarkt ipv asielzoekers en urgenten.
Ik ben erg tevreden over de huidige burgemeester en vind het jammer dat hij weg gaat. Ik wil wel weer zo'n burgemeester die betrokken is en vanuit
zijn hart zijn vak uitoefent. Het is mooi dat je niet merkt van welke partij hij is en open staat voor iedereen
Ik hoop dat de burgemeester iets doet aan het enige wat in Houten niet geweldig is: het centrum. Het Rond is dramatisch en behoeft meer dan een
lichte make-over. Houten is geen dorp meer, we zijn een fijne stad. Stop met dorpspolitiek en creeer stedelijke dynamiek. Maar geen stedelijke
problematiek.
Ik hoop dat de volgende burgemeester ook christen is, omdat Houten verl christelijke burgers heeft
ik ken. Om de een of andere reden ken ik de vorige burgemeesters totaal niet.
Ik regelmatig tegenkom op de straat en ook luisterd en in gesprek gaat met de inwoners van Houten.
Ik vind het zeer slechte vragen. Ambitieus tegenover ervaren. Dit zijn niet 2 zaken die tegen elkaar staan. Ik zou een ambitieus persoon willen die
ook ervaring heeft.
En een persoon die boven de partijen staat (ook al is hij lid van een politieke partij), maar die wel visie heeft en die achter het gezamenlijke
vastgestelde beleid staat
In het belang van de burger denkt, en niet van wij werken alleen op afspraak. (staat zelfs op een bord bij de ingang)
In Houten woont en Houten kent. Iemand die echt focust op wat er slecht gaat en er aan werkt om alle slechte dingen weg te werken.
Innovatie op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, energie, omgeving en veiligheid kan omarmen en kan wegzetten binnen Houten e.o., zodat
Houten in de top van Nederland komt/blijft als gezonde, veilige en duurzame woonomgeving.
inspirerend, verbindend en besluitvaardig is.
Integer en oplossingsgericht is
Integer is, zowel intern als extern. Iedereen inclusief, niemand buiten sluit. Geen ‘bekende’, maar wel een betrokken persoon is.
Is een vrouw
Is een vrouwelijke.
Jip en Janneke taal spreekt en duidelijk voordat hij benoemt wordt aangeeft waar hij/zij voor staat zodat wij daarna kunnen kiezen wie we willen,.
Laten we in Houten maar de 1e gekozen burgemeester kiezen van Nederland.
Jong en gedreven is
Jong en oud kan verbinden, er is voor minderheden (lgbt+, vluchtelingen, migranten etc) progressief is, een prettige werksfeer creëert, betrokken is,
niet van de vvd/fvd/pvv is.
jong is en bevlogen
jong is, mee denkt, innovatief is, niet bang is om een 'onverwachtse' keuze te maken, alert is, een gezicht heeft.
Jong, daadkrachtig en zichtbaar is. Een verbinder, zonder uitgespoken politieke kleur
Jong, fris en onpartijdig
Juiste afweging kan maken tussen (opgelegde?) groeidoestelling en behoud unieke en rustige karakter van Houten, wat Houten nu juist een
aantrekkelijke woonomgeving maakt.
kan verbinden en Houten naar een hoger plan kan brengen
Kan verbinden, gezag uitstralen maar ook toegankelijk voor iedereen met een luisterend oor en daadkracht wanneer dat gevraagd wordt.
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Kennis en ervaring heeft over het besturen van een gemeente, maar ook onderdeel uitmaakt van de gemeente (hoeft niet op de voorgrond). Het
karakter van Houten behoudt, maar denkt aan de toekomst.
Kijkt, luistert, concludeerd en snel handelt. Met n beetje ballen
Kopie van huidige Burgemeester
Kundig is, open staat om met verschillende mensen, achtergronden, culturen om te gaan, maar daarin wel een duidelijke richting bepaald.
Liefst één keer een vrouw, die er voor de burger is, zich vaak laat zien, makkelijk benaderbaar is en zich verdiept in Houten, voor de Houtense
jeugd en oudere is. Criminaliteit keihard aanpakt.
Liefst niet uit de 'oude politiek' komt, etswat conservatief is en niet politiek correct. Beseft dat Houten een beetje een dorp moet blijven en geen
stadse ambities moet koesteren.
Liever wat meer vanuit het nieuwe Houten denkt in plaats van het meer bekrompen verleden
Lijkt op de burgemeester die we nu hebben
Lijkt op de huidige burgemeester
Lijkt op de huidige burgemeester.
lijkt op de oud-burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan: een warme persoonlijkheid met bestuurlijke ervaring en het hart op de juiste
plaats zowel voor Houten in het algemeen als alle inwoners van Houten in het bijzonder!
Lijkt op de oude burgemeester van Amsterdam, Eberhart van der Laan
Lijkt op Eberhard van der Laan
lijkt op Wouter de Jong
lijkt op Wouter de Jong.
Luisterd naar de raad van anderen en is dus beslist geen solist! Maar bovenal gaat hij ook te raden bij God die het overzicht heeft, iets wat bij
mensen ontbreekt! Kijk maar om je heen hoe de problemen zich aan het opstapelen zijn maar ondanks dat betrekt men er God helaas er vaak niet
bij!
Luisterdnaar de gewone burger van alle lagen . En zeker in de wijk komt soms spontaan aan klopt
Luistert en een standpunt durft in te nemen
Luistert, niet meegaat in de (politieke) waan van de dag, verbindt in samenleving, college en raad
Luistert, respect toont voor religie, de waarheid op het oog heeft, betrokken en integer is, het beste zoekt voor iedereen zonder
voorkeuren/partijdigheid, sociaal is. Liefst een christen.
makkelijk communiceert, betrokken is en lekker jong is
Me doet denken aan Kees van Dalen........of beter....... misschien is hij wel heel geschikt!
Mee leeft met de bevolking en een daadkrachtig sociaal figuur is.
Mee leven met de burgers, er voor iedere een.
Meebewegend maar onbuigzaam is. De verbinding en draagvlak zoeken zonder te marchanderen
Meer aandacht heeft voor de rol van de gemeenteraad, die de wethouders coacht en zorgt dat ze hun beleid goed coördineren en die oppast voor
het aangaan van een nieuw avontuur zoals het onderzoek naar de samenwerking met Wijk bij Duurstede.
mensen bij elkaar brengt en tegenstellingen overbrugt
Mensen kan verbinden
mensen kan verbinden en de onderwerpen uit de samenleving op de agenda kan zetten
Mensen kan verbinden en tegenstellingen kan overbruggen in dienst van de samenleving en niet zichzelf op een sokkel zet
Met de mensen in gesprek gaat. Zich niet continu tegen de inhoud aanbemoeit, maar wel ervoor zorgt dat het hele college van B&W dicht bij de
samenleving staat. Dat hij/zij ervoor zorgt dat mensen de ruimte krijgen om initiatieven te nemen en daarbij ondersteunt worden. Dat hij/zij ervoor
zorgt dat mensen betrokken worden bij elkaar en hun gemeenten. Een vernieuwer en een verbinder.
Met en tussen de burgers bouwt aan de Transitie van Dorp naar een Urban City
met energie zijn/haar gezicht laat zien en de politiek duidelijke keuzes laat maken. hierbij het ambtenarenapparaat klantgericht inzet en zonder
overdreven bureaucratie te werk gaat.
Met name ervaring heeft als burgemeester of bestuurder, ervaring heeft met grootschalige gebiedsontwikkeling. Het college is deels onervaren, net
als de raad (veel nieuwe leden). Een sterke persoonlijkheid met veel ervaring is hard nodig.
met overtuiging en wijsheid, vanuit een christelijke waardenoriëntatie, leiding geeft.
Met verstand en kennis van zaken de gemeente kan besturen. Als verbinder en bruggenbouwer zal optreden en oog heeft voor draagvlak binnen de
gemeente.
Midden in de Houtense samenleving staat, zichtbaar en toegankelijk is en meegroeit met Houten
Midden in de samenleving staat
Modern en progressief is. Hij/zij moet de neus naar de toekomst gericht hebben.
Modern, vooruitstrevend en betrokken is.
Modern, vooruitstrevend en ruimdenkend is en geen religieuze stroming aanhangt.
Motiveert en inspireert - voor groot en klein - voor alloch- en autochtoon
Naar zijn volk luisterd en weet hoe hij er moet zijn voor zijn burgers
Naast alle vorige kwalificaties ook creatief en innovatief
naast de inwoners van Houten staat en benaderbaar is maar zelf ook mensen benaderd om meer te weten te komen over wat er leeft in de
samenleving. Hij of zij weet dit goed door te vertalen naar het gemeentehuis.
nauw betrokken is bij de inwoners, maar ook een standpunt inneemt en strijd voor onze gemeente.
Net als de huidige burgervader niet tegen een buitje opziet en het algemeen belang laat prevaleren bij al zijn/haar beslissingen.
net als Houten zelf, modern is, ambitieus is maar toch het 'dorpse' karakter heeft. Zorgt dat Houten nog leefbaarder en ondernemender wordt, iets
wat nu veel en veel te vaak beperkt wordt door de ambtelijke molen.
Niet al te netjes is en met iedereen kan omgaan
niet alleen maar bezig is met quick wins tijdens de eigen ambtstermijn maar een lange termijn wil bedienen. Een persoon die de samenleving wil
dienen in plaats van alleen met de eigen carriere bezig is. Een persoon die begrijpt wat er bij de bevolking van alle klassen speelt en een op feiten
gebaseerd besluit kan maken. Een burgemeester die zich niet laat beinvloeden door de gekte die uit Amerika overwaait maar gewoon mensen hun
leven laat leiden.
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Niet alleen uitgaat van eigen aannames maar situaties checkt of ze daadwerkelijk kloppen...
Niet alweer na een paar jaar opstapt!
Niet door de bewoners word gekozen.
Recht en zakelijkheid goed kan combineren.
Vrouw of man niet belangrijk.
Niet door slaat in alles
niet gekozen maar benoemd is op voordracht van de gemeenteraad want die is door de kiezers belast met de behartiging van het algemeen
gemeentelijk belang.
niet gevoelig is voor populisme en/of schone schijn, iemand die veel aandacht heeft voor de problemen van onze jeugd en daar oplossingen voor
aandraagt, een visionair woningbouwbeleid nastreeft, orde handhaaft en hierdoor het veiligheidsgevoel bij de Houtenaren waarborgt, zichtbaar voor
alle inwoners ( en dan bedoel ik niet met elke week een foto in de krant) maar bovenal een eerlijk en sociaal mens is. Mijn voorkeur gaat uit naar
een vrouw met pit.
Niet hoog in zijn bol en met grootheidswaan ( zoals Aad de Jonge vroeger ) betrokken bij kleinschalige dingen. Geen kapsones.
Niet mee kletst met de laatste hype of alleen maar met 1 onderwerp bezig is, zoals klimaat. Brede kijk belangrijk en niet iemand die van houten
Utrecht wil maken met alle problemen van dien.
Niet per definite bij ieder willekeurig evenement op de foto hoeft te staan, maar die wel bereikbaar en bereikbaar is voor de mensen uit Houten.
Hij/zij weet een goede balans te vinden tussen zichtbaar zijn voor de burger (burgervader/moeder) en zijn rol pakken als bestuurder.
niet te oud is, uit de regio komt
Niet van de meest criminele partij van Nederland is, dus geen vvd, geen partij dus die ludiek zwerfafval in de lucht loslaat onder het mom van
"proefballonnetjes" Een burgemeester met een groen hart, die het klimaatprobleem niet negeert en Houten nog duurzamer maakt
Niet van de PvdA is
Niet voor die wereldstad gaat en niet voordat dorp, maar voor de provinciestad ertussenin. Iemand die zich niet voor laat staan door zijn of haar
geloof of politieke kleur
Objectief boven de partijen staat.
Verbindend en collegiaal naar raad en gemeenteraad. Leeftijd 35-50 jaar
Iemand zonder religieuze politieke binding en bij voorkeur iemand van VVD D’66 of PvdA
onafhankelijk kan zijn en niet telkens om zijn herverkiezing hoeft te denken
Onder de mensen is, hoort en voelt wat er leeft in samenleving. Zorgt voor veiligheid, stabiliteit en welzijn! Maakt van Houten een unieke plek om
fijn in te wonen, te werken en er om te zijn. Maar laat vooral z’n gezicht zien en komt in gesprek!
ongeveer is als wouter de jong
oog heeft voor alle doelgroepen, meer voor burgers dan voor bedrijfsleven
Oog heeft voor de bewoners en organisaties
Oog heeft voor de verschillende belangen maar ook kiest voor duurzaam, gezondheid, natuur en milieu en het klimaat.
Oog heeft voor het unieke karakter van Houten
Oog heeft voor iedereen, goed luisteraar maar ook bestuurder
Oog heeft voor minderheden, die nog niet zichtbaar zijn in Houten: lgbt(gay-)community en etnische minderheden.
Niet van machtsspelletjes houdt en zich niet paternalistisch opstelt.
Oog heeft voor veiligheid en ervoor zorgt dar ook onze kinderen in houten kunnen blijven wonen. Meer huizen dus.
Ook denkt aan de dorpen er om heen. Sommige regels kunnen in houten heel nuttig/handig zijn, maar niet in de kleine dorpen eromheen.
Ook kennis heeft op het gebied van (jeugd)zorg.
Ook toegankelijk is voor burgers en luistert naar de samenleving. Maar zich niet laat leiden door emoties.
Ook zo nu en dan handhaaft
Op komen voor de belangen van de inwoners van Houten en stabiliteit bieden tussen de grilligheid van de gekozen politici met hun 4-jaars horizon.
Op mij lijkt. Ik woon al 33 jaar in Houten en ken de gemeente daarom als de beste.
Open en betrouwbaar is en zich kan inleven in de samenleving.
open minded is naar veranderingen. Houten hoeft geen stad te worden, maar mag de bekrompenheid van het dorp wel wat los laten. De
burgemeester begeleidt veranderingen door deze in de snelheid van de inwoners van Houten ruimte te geven.
Open minded zijn, strevend, informeel, gedisciplineerd. Iemand die zich focust op de langere termijn veranderingen en focust op de jeugd
Open, betrokken, eerlijk, voor alle lagen van de bevolking, publieksman/vrouw, dorps, onpartijdig,
Open, spontaan en vriendelijk is.
Ik vind het heel jammer dat Wouter de Jong ons gaat verlaten, ik vind het een top burgemeester.
Opkomt voor de inwoners en luistert en wat voor de woningzoekende jeugd uit Houten doet!!! Zodat zij in Houten kunnen blijven wonen
Oprecht geinteresseerd is in de bewoners en de omgeving
passie heeft voor een duurzame toekomst in Houten, een visionair met goede communicatieve vaardigheden
past bij het gezellige karakter van Houten.
Politiek correct, zichtbaar aanwezig daar waar nodig.
Politiek ongekleurd het debat voorzit, samenlevingen verenigt, ferm optreed maar ook begrip op brengt voor schrijnende gevallen. Verder is het
belangrijk dat de burgemeester zichtbaar is voor zijn burgers en ook bereikbaar.
Problemen herkent, benoemt, erkent en zo mogelijk helpt aan te pakken.
Iemand die, afhankelijk van de situatie, verschillende rollen heeft tussen burgevader en bestuurder.
Progressief het huizen tekort aanpakt. Voortrekker is bij energietransitie.
Inspirator is bij maatschappelijke vernieuwing
Houten groen en plezierig houdt
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Recht door zee is en weet dat fout, fout is. dus illegaal is illegaal en moet het land uitgezet worden. Beroeps- werkeloze aan het werk zet voor hun
uitkering.
Redelijk is.
Rekening houdt met ALLE burgers van Houten.
rekening houdt met de grote hoeveelheid tweeverdieners in Houten, en zich inzet voor meer online dienstverlening
Respect heeft voor traditie en cultuur, maar niet in het verleden leeft.
Respect toont voor het goede in Houten, aanpakt wat minder goed geregeld is en wars is van politieke spelletjes.
roots in Houten heeft; er al ruime tijd woont, zo mogelijk ook actief is in het verenigingsleven
kan ook goed een ex-wethouder van Houten zijn
Seculier, onpartijdig en onafhankelijk.
Sociaal betrokken en gedreven is, ervaring heeft met Welzijn en Zorgvoorzieningen, de Houtense samenleving al behoorlijk kent en enige reputatie
heeft opgebouwd met eerdere werkzaamheden.
Sociaal betrokken is, zicht heeft op de omvang van Houten, iedereen stimuleert zijn/haar eigen verantwoordi g te nemen, denkt aan het milieu en
passende uitvoerbare regels hi ervoor bedenkt. Maar er ook voor zorgt dat Houten niet alleen maar uit regeltjes bestaat.
sociaal is en aandacht heeft voor cultuur en natuur. Een burgemeester die zich sterk maakt om Houten te verduurzamen en collectieve projecten (
per wijk ) initieert om er voor de zorgen dat Houten energieneutraal wordt
Sociaal, benaderbaar én betrokken is, geen fake betrokkenheid
Sociaal...kiest en staat voor de burgers. Geen banden heeft met grote bedrijven als Eneco ed. En luistert naar de inwoners van houten
speciale aandacht heeft voor de 20% armsten in de gemeente
Staat voor al zijn inwoners en zich niet laat verleiden door dollartekens
staat voor de kwaliteiten van Houten en ervoor waakt dat we de visie waarmee Houten is gebouwd (sociaal, fietsdorp) in stand blijft.
Staat voor het dorp. De belangen van de bewoners van houten gaan voor alles.
Staat voor veiligheid en verbinding
sympatiek, betrokken en daadkrachtig is
Tegenwicht bied aan onverschillig consumentisme
Tijd en geld vrijmaakt voor alle sectoren en partijen in Houten
Toegamkelijk
Voor
politiek
en pers.
Toegankelijk isem
enbenaderbaar.
de taal spreekt
vanburgers,
iedereen
in Houten
en de kernen er omheen.
Hij/zij voelt zich eerder verbonden met de burgers en wat er in hun wijken speelt dan met de politici in het gemeentehuis en hun politieke belangen
en spelletjes onderling. Hij/zij staat daar boven en slaat af en toe de koppen tegen elkaar als ze over "punt-komma's" strijden en elkaar vliegen
afvangen ten koste van de gemeenschap. Hij/zij is minder van zichzelf overtuigd dan onze huidige burgemeester en staat meer open voor ideeën
van anderen, zoals voorheen burgemeester Lamers.
Toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Betrokken, sociaal
toegankelijk is, en aanwezig in de samenleving, zeker bij schokkende gebeurtenissen
Toegankelijk, communicatief vaardig, recht door zee en toch flexibel, eerlijk en transparant, een mensen mens, creatief, evenwichtig en met
wijsheid en zelfvertrouwen de gemeente bestuurt.
transparant, eerlijk, flexibel, creatief, denker, doener, apolitiek
Tussen de mensen staat i.p.v. erboven
uit Houten komt, en past in de Houtense samenleving. Er is voor de mensen.
Van alle eigenschappen waarbij ik neutraal gestemd heb zijn beide kanten even belangrijk. Het kan niet zo zijn dat hij/zij de koning officieel ontvangt
in zijn/haar spijkerbroek, maar ik verwacht hem/haar ook niet in driedelig pak/lange jurk langs de kant bij de triatlon! Daarnaast heeft een goede
burgemeester m/v alle eigenschappen in zich om ons dorp te vertegenwoordigen.
van alle inwoners is
van buiten komt en voor benoeming geen enkele bemoeienis heeft met Houten
van een rechtse atheïstische signatuur is
van en voor de burgers is, benaderbaar, invoelend, maar zeker ook deskundig, compromissen sluit maar niet tegen elke prijs. Het college en de
raad goed leidt. Die Houten ook buiten Houten gehoord weet.
van het vrouwelijk geslacht is, met overtuigingskracht t.a.v. energietransitie en een echte balans weet te creëren tussen duurzame energie, de
verschillende uitingsvormen hiervan en Houten als groene gemeente.
van het vrouwelijk geslacht is.
Van houten een bruisende gemeente maakt. Vriendelijk en betrokken.
Veel affiniteit heeft met houten. Betrokken is met de inwoners van de gemeente
-Veel lijkt op Wouter de Jong (qua ervaring, wijsheid, deskundigheid, etc.);
-Vrouw is;
-mensen-mens is
verbind
Verbind en doorzet op een dorp dat VSB zijn energie zelfvoorzienend is door nog meer windmolens te plaatsen
verbind en er is voor alle inwoners van Houten en deze gelijk en gelijkwaardig behandelt, dus geen voorrangsposities meer verstrekt, maar ook oudinwoners in nood helpt. Die niet pampert, maar handhaaft en die er voor zorgdraagt dat beloften van zijn wethouders niet loos zijn. Houten verdiend
een burgemeester die Gemeente en inwoners stelt boven ego en pluche.
Verbindend is voor de inwoners en organisaties. Leiding geeft aan het college. Verbindend tussen raad en college.
Warm persoon.
verbindend is, luistert, christen, betrokken, besluitvaardig
verbindend is, maar besluiten durft te nemen die misschien niet iedereen aan staan. Denk aan de windturbines, vuurwerkverbod en andere
maatregelen die genomen MOETEN worden, maar nooit gedragen worden door een voltallige gemeenteraad en bevolking.
Verbindend tussen mensen en belangen
Betrouwbaar, zeggen wat je doet en doen wat je zegt
Heeft een duidelijk beeld wat hij of zij komt brengen en komt halen in Houten
Groen, behoudt de groene leefomgeving van Houten
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-verbindend werkt met inwoners aan een prettige cultuur van samenleven, waar respect bevorderd wordt en "samen doen" centraal staat,
bevorderen van een samenleving waarin mensen elkaar aan (durven) gaan spreken.
-omziet en opkomt naar de zwakkere in onze samenleving
-waarden en normen hanteert vanuit een christelijke, humane achtergrond en hier voor opkomt
-optreed met gezag tegen ondermijning, a-sociaal gedrag en goed aanvoelt wanneer de grens bereikt is in onze samenleving
verbindend werkt, eraan bijdraagt dat goed werkende verbindingen behouden blijven en er nieuwe links (tussen bestuur, bewoners, bedrijfsleven, en
non-profit organisaties) worden gelegd die er nu wellicht nog niet zijn. Die oog heeft voor de verscheidenheid aan mensen en behoeften die op dit
moment aanwezig zijn en met een groene visie voor de toekomst.
verbinding ademt, samen uitstraalt en oog heeft voor de sociaal zwakkeren.
Verbindt en luistert
verbindt, leeft en communiceert vanuit waarden, en innovatief is
verbindt, luistert en niet te snel een oordeel vormt.
Verstand heeft van wat er in Houten speelt en wat nodig is om er een mooie leefbare gemeente van te maken. Met een goede balans tussen
mensen kennis, zakelijke kennis en politieke kennis.
Visie heeft en verbinding zoekt
Visie heeft hoe je duurzaamheid, veiligheid, welvaart en sociale voorzieningen op efficiente en effectieve manier combineert
visie uitstraalt
vól voor Houten wil gaan, gevoel voor humor heeft, zich op momenten kwetsbaar durft op te stellen, tussen 40 en 50 jaar oud is
Voor de mensen staat
voor een hele zware taak staat . om van houten überhaupt nog iets te maken . laat staan een wereld stad . gewoon met beide benen op de grond.
Voor elke burger een luisterend oor heeft
voor Houten en zijn inwoners zorgt,maar ook luistert naar wat er leeft en speelt in Houten.
Vooral de juiste vaardigheden heeft. Een goede luisteraar en een goede spreker. Die (ook) de taal van verschillende groepen inwoners verstaat en
spreekt.
vooral sociaal betrokken is.
vooruitstrevend, vlot, transparant en staan voor je burgers van alle leeftijden
Vriendelijk en geïnteresseerd in mensen is, die daadkrachtig kan optreden wanneer het moet maar liever bruggen bouwt voordat ..... Die goed kan
delegeren. Het zou ook wel leuk zijn als Houten eens een vrouwelijke burgemeester zou krijgen. Ik zou ook graag zien dat de burgemeester Cultuur
en muziek heel hoog op de agenda heeft staan ipv altijd weer de eeuwige sport (naar mijn mening).... en dat hij/zij zorgt dat het buitenzwembad
Houten heel vaak en heel lang (tot 's avonds 10 uur in hoogseizoen) open is.... En zorgen dat ALLE kinderen zwemles krijgen (schoolzwemmen
wellicht of vanuit de gemeente iets?)
vriendelijk en open is, benaderbaar voor alle burgers
vriendelijk en openhartig is.
vriendelijk, kan met iedereen omgaan, brengt partijen tot elkaar, handhaaft regels, staat voor gezamenlijke waarden als: elkaar helpen, openheid,
houdt zich aan gemaakte afspraken, vriendelijke en professionele bejegening, toegankelijk (voor iedereen)
Vrolijk in voor een grapje maar toch serieus
Vrouw
Vrouw
Vrouw en links is.
vrouw is
Vrouw is
vrouw is
vrouw is en veel ervaring mee brengt. Politieke achtergrond vind ik minder belangrijk dan ervaring en betrokkenheid.
Van het politieke aspect bij een burgemeester hadden we al lang vanaf gemoeten. Niet meer van deze tijd.
Betrokken zijn bij de zwaksten uit onze samenleving in Houten. Inburgeraars, ouderen en kinderen die het thuis niet zo goed hebben.
vrouw is en weet wat ze wil.
VROUW is, GEKLEURD (van niet westerse afkomst), of joods/muslim, niet alweer protestants christelijk, betrokken is bij vluchtelingen, asylzoekers,
mensen met diverse beperkingen, gaat voor overleg, niet gaat voor status maar voor diversiteit, oog voor armoede en benaderbaar is voor de
burger. Zoek niet iemand die past in de bestaande cultuur op het gemeentehuis want dan komt er nooit wezenlijke verandering in de Houtense,
burgerlijke, gezapige cultuur tot nu toe zoals de gestelde vragen op mij overkomen. ZOEK een vrouw met haar op de tanden, die durft in te gaan
tegen nationalisme, populisme en verder kan denken dan ""Houten eerst".
vrouw is, multicultureel, ervaren, wijs
vrouw is.
Vrouw, jong en links is.
Waar wij trots op kunnen zijn vanwege zijn verbindende kwaliteiten.
Weet dat Houten niet alleen Houten is maar ook een aantal kleinere dorpen heeft, niet voorop hoeft te lopen en vooral goed nadenkt voor zijn
beslissingen op tafel komen.
Weet wat diegene wilt, weet wat er veranderd en juist niet veranderd moet worden. Is er voor jongeren tussen de 18 en de 30 die alleenstaand zijn
opzoek naar BETAALBAARE woningen. Zorgt voor meer gezelligheid in het centrum, zowel smiddags als savonds
weet wat er in de samenleving speelt, die politieke besluiten duidelijk uitlegt, die betrokken is bij activiteiten in de samenleving, die gemakkelijk
benaderbaar is voor de burgers
weet wat er leeft in de gemeente en met hart voor de gemeente bestuurt.
Weet wat er onder de bevolking leeft!
Weet wat er speelt
Weet wat er speelt in houten en het mooie karakter van houten (werkende mensen gezinnen, fietsstad, groot dorp, natuur, slim gebruik van ruimte,
duurzaamheid) weet te beschermen en versterken
Weet wat er speelt in Houten. Luistert naar de burgers.
Weet wat er speelt onder de inwoners en zichtbaar is.
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Wel gezag uitdraagt maar openstaat voor de medemens
Wel op sommige punten anders is ,dan de huidige burgervader.
Wijs is en de mensen bindt en enthousiasmeert
Wil bevorderen dat bij het bestuur betrokken mensen veel en veel meer dan nu het geval is (zoals die enkele keer als het stipje op het kiesformulier
op de “goede” plek moet komen) naar de inwoners toekomen en met hen in gesprek gaan.
Wordt een persoon die ook voor de oudere een man is. Zou zo fijn zijn als er ook voor ons en aan ons gedacht wordt. Heel veel succes,
zelf een goed voorbeeld geeft als bewoner van DE Fietsstad en aan klimaatdoelstellingen.
Zorgt dat er windmolens komen!!
Zelfverzekerd is, toegankelijk is. En zijn/haar functie uiterst serieus neemt maar ook een persoonlijke kant laat zien
Zich 100 procent in zet voor houten en niet zijn baan
Zich aan weet te passen aan de Houtense gemeenschap, dus zakelijk waar nodig en informeel waar kan bijvoorbeeld... dit is het moment om de
bizarre tegenstrijdigheden van de afgelopen stellingen aan de kaak te stellen. Hoezo of ambitieus of ervaren? Waarom niet een gezonde mix? Kan
iemand die ervaren is niet meer ambitieus zijn en omgekeerd? Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Houten, dan zie ik iemand die... uhmm,
vooral een mens van vlees en bloed is. Dus een burgervader/moeder wanneer nodig en een bestuurder wanneer nodig... iemand die zelf daarin de
juiste balans kan bepalen. Zoek niet naar het schaap met de vijf poten die op uitersten acteert, maar zoek een goede burgemeester met de juiste
kwaliteiten die weet te balanceren tussen uitersten. Ow, nu ik er zo over nadenk... kies mij, kies mij ;-)
Zich alleen bemoeit met zaken waartoe hij bevoegd is, die niet als een egotripper door de Gemeente walst, die zich houdt aan wet-en regelgeving
en niet zelf bepaalt welke wetgeving hij wél of niet wil toepassen. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet is de burgemeester (en trouwens ook
de Gemeenteraad) van Amsterdam. De manier waarop daar democratisch tot stand gekomen wetgeving wordt genegeerd (uitgeprocedeerde
asielzoekers opvang bieden terwijl landelijk is afgesproken dat dit niet is toegestaan, boerkaverbod negeren, krakende asielzoekers hun gang laten
gaan) is een ondermijning van onze democratie en rechtsstaat.
zich boven de partijen stelt, met de raad kan omgaan, met de burger een goede verstandhouding heeft, wel een bestuurder is, geen cliëntilisme,
goed met het ambtenarenapparaat kan omgaan, ook met de wethouders. Kortom, een niet zo leuke functie.
zich door de burgers laat leiden, niet door het bedrijfsleven of een geloof.
zich heel goed tussen de burgers kan bewegen open en transparant is.
Zich houd aan afspraken met bewoners en zich niet laat misleiden door de coalitie en/of de raad. Zeker niet komt uit de partijen VVD, GroenLinks of
CDA. Voorkeur gaat uit naar SGP.
Zich inleeft in waarom burgers voor gemeente Houten kiezen om in te wonen, leefbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, maar
vooral een team wethouders om zich heen heeft die hun functie eerlijk uitvoeren.
zich inzet voor de samenleving
zich inzet voor zijn inwoners, niet zichzelf op de voorgrond zet, maat ten alle tijde zijn bewoners laat prevaleren.
zich laat informeren over Houten, als dorp. Zich laat zien bij de burger. Het liefst wonend in Houten, zodat hij of zij weet wat hier speelt.
Zich met passie en liefde inzet voor de toekomst van Houten
zich niet laat meeslepen door de waan van de dag; zich niet per se "geliefd" wil maken door overspannen popi jopie gedrag, maar met duidelijke en
transparante standpunten de discussies in verschillende gremia weet te voeden. Boven de partijen blijven staan hoeft niet te betekenen dat hij/zij
zijn/haar ideeën niet zichtbaar zou maken. Iemand met wie je het op een veilige en stimulerende wijze oneens kunt zijn, is uiteindelijk veel
effectiever dan iemand die gezichtsloos met de hardste winden meewaait. Empathie en zakelijkheid, rust en kalmte maar wel besluitvaardig en
actiegericht zodra dat gevraagd is etc....
Zich niks van anderen aantrekt en mee gaat ondernemen voor de jongeren
zich tussen de mensen mengt (hoewel dat misschien lastig is met al die dreigementen van nu), zomaar op staat een praatje maakt en zich een voelt
met de inwoners van de gemeente Houten.
Zich voor een jonge gemeente inzet, en vooral ook vraagt waar de bewoners van de gemeente behoefte aan hebben zoals oa op speelvelden meer
uitdaging
Zich zichtbaar inzet
Zichtbaar en benaderbaar is voor de inwoners in een informele setting.
zichtbaar en bereikbaar is voor de Houtense bewoners
Vooral geen 'mijnheer de burgemeester', geen afstand, respect voor een ieder en daarmee aanzien verdienen.
De diversiteit van de bewoners snappen en kennen en daardoor de behoeftes kennen en daar kunnen neerleggen waar er wat mee gedaan kan
worden. Kortom de weg weten in Houten én in het gemeentehuis
zichtbaar is, meer luistert dan praat, warmte uitstraalt, gericht is op verbinden en beschermen vsn Houtenaren.
Zichtbaar is. Geen idee wie nu de burgemeester is....
zichtbaar plezier heeft in zijn/haar werk.
Ziet dat Houten al een prachtig dorp is en dit in stand houdt. Iemand die vanuit de sterke kanten die Houten heeft vooruitgang kan maken.
Zij/hij is absoluut geen manager-, directeur- en vergadertype. Zij/hij is creatieve en flexibel (niet bang om de regels veranderen). Voor haar/hem is
mens voor de regels. Zij/hij gelooft in invloed van de burgers. Zij/hij is onafhankelijk en behoort bij geen politieke partij (wat kleur dan ook). Zij/hij is
voor een groen Houten. Zij/hij is tegen bureaucratie en vergroten van ambtelijke apparaat. Zij/hij heeft een "Vertel Mij" box op zijn website dat is
toegankelijk voor alle burgers om direct met haar/hem communiceren. Zij/hij gelooft in positieve participatie van de burgers. Zij/hij verbiedt vuurwerk
in de wijken en vervangt het met vuurwerk door professionals. Zij/hij vervangt alle grasvelden met duurzaam planten en bespaart kostbare
verzorging voor de grasvelden. Zij/hij is voor meer kunst in de openbare ruimte en stimuleert amateur kunstenaars van Houten om haar/hem hierbij
helpen i.p.v. kunst kopen. Zij/hij heeft oog voor en steunt sport apparaten en faciliteiten in openbare ruimte. Zij/hij plaatst overal bewakingscamera's
en stelt burgerwacht in. Zij/hij organiseert af en toe een "La fête de la rue" om mensen meer bij elkaar betrekken
(https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_rue).
zijn eigen belang ondergeschikt maakt aan het belang van de burgers.

Zin heeft in de doorontwikkeling van een bloeiende gemeenschap. En dat dossier windmolens in goede banen leidt.
zo min mogelijk overheidsbemoeinis in acht neemt. Maar indien nodig snelle beslissingen neemt op het gebied van veiligheid en economische
vooruitgang.
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Zoals Jan van Zanen Utrecht
Zorg dat wij veilig zijn .
zorgt dat karakter, sfeer en kindvriendelijkheid van Houten behouden blijven en voor de toekomst een mooie plek voor de ouder wordende
generatie
Zorgt voor meer leuke betaalbare woningen voor alleenstaanden en ouderen!
Zorgzaam is en trots is op Houten.
Zou mogen lijken op onze huidige burgemeester. Een goede leider/bestuurder, zichtbaar voor de inwoners.
Zowel het bestuur als de inwoners weet te motiveren een bijdrage te leveren

Als u de nieuwe burgemeester van Houten mee mag nemen naar één plek in de
gemeente, welke plek zou u hem/haar dan laten zien?
(specialistische) thuiszorg, een dag meelopen met iemand die dat werk doet
@pples (soos) in de Lichtboog om kennis te maken met een gedeelte van de toekomst van Houten en het gesprek met hen aan te gaan over hoe
zij willen bouwen aan Houten
+/+ Kooikersplas: prachtig in de herfst, heerlijk schaatsen in de winter, schitterend in de zomer als mensen hun pony's en paarden er laten baden,
heerlijk in de lente waarin steeds meer mensen op het gras even onthaasten.
-/- Het Rond: het meeste keren aangepakt en verbouwd en nog steeds "het lelijkste plein van Europa" (zoals in het Groentje stond in de week dat
we in Houten kwamen wonen).
1.Een mooi stuk natuur gerealiseerd in Nieuw Wulven waar jong en oud optimaal kunnen recreëren. te denken aan natuurspeeltuin, mooie
wandelpaden, educatieve elementen en ruimte om je hond uit te laten........en helaas als tegenhanger, 2.ook een bezoek in de omgeving van
vuilverwerkingsbedrijf Beelen waar milieuaspecten, waarin "Houten" vooruitstrevend is, niet opgaan. Geluidsoverlast (6 dagen vanaf 6.00u) ,
veiligheid (kruising fietspaden) fijnstof (verneveling instalatie niet in gebruik) en de vele lange zware vrachtautocombinaties (LVC 25,25m) die de
rondweg met aan en afvoer te zwaar belasten.
Activiteitenmarkt. Op deze plek kun je zien hoe actief Houten is. Een enorm breed aanbod van activiteiten en diversiteit aan mensen die zich
inzetten voor eenbruisend Houten
Al het groen binnen de kom.
Amsterdam-Rijn-kanaal. Dynamiek en prachtig vergezicht, met name richting Wijk bij Duurstede
Badminton vereniging houten, zodat ook kleine verenigingen in houten gezien worden en niet alleen de grote groepen
Basisscholen
Bedrijfsleven
Bij mijn moeder thuis! de oude kern, waar de oorsprong en de toekomst van Houten zichtbaar is.
Boogh krachtfabriek organisaties die het hebben over wat te doen met de ouder wordende mens in houten en het ontbreken van openbaar vervoer
voor hen. Door opzet fiets gemeente.
Bos Nieuw Wulven
Bos nieuw wulven, om te laten zien dat er niet te veel natuur uit de buurt moet verdwijnen dat wat houten mooi maakt. Natuur vlakbij huis.
Bos Oud wulven
Boven etage van der Valk om op alle aspecten van de omgeving te wijzen
Boven in de toren op het Plein, vandaar kan hij/zij zien hoe mooi onze gemeente is.
Brandweerkazerne
Buitenbad de Wetering omdat het zonloos is om dit niet te gebruiken.
Buitengebied omdat de schoonheid daarvan behouden moet blijven
Buitengebied Rondweg Zuid-Oost. De zon op zien komen boven de nevelige weilanden is adembenemend mooi. Dit mag zo blijven!
Buitengebied van Houten, omdat vooral zo te houden en niet vol te laten bouwen met onbetaalbare huizen.
Buitengebied van Houten. Prachtig gebied en het verzoek om dit vooral te laten bestaan en uit te breiden voor recreatie en dus niet vol te bouwen
met woningen.
Buitengebied. Om te laten zien hoe mooi dit is en dat dit zo moet blijven. Dus liever geen nieuwe vinex locaties.
Burgemeester heeft Houten goed bestudeert en weet waar de knelpunten zijn.
Castellum
castellum
Castellum
Castellum omdat dat de meeste stedelijke uitstraling heeft in Houten
Castellum, om te laten zien dat het te vol word
Centrum waar ik woon en laten zien wat voor overlast ik heb van de auto lichten in mijn huis en hoe de situatie eventueel veranderen kan
College de Heemlanden, Houtens en Wellant. Daar bevindt zich een aardig groot deel van de Houtense jeugd, onze toekomst dus. Ik kan me niet
herinneren dat ik de burgemeester de laatste 20 jaar op College de Heemlanden heb waargenomen.
Cultureel centrum SChoneveld. Zou hem de waarde van de uitstraling van een dergelijk gebouw laten zien.
Cultuurhuis Schoneveld: ontmoetingsplek en smeltkroes van activiteiten
Daar waar de kinderen zijn
Daar waar gewerkt moet worden aan bio diversiteit zoals de gebieden buiten de rondweg
Dan zou ik haar/hem uitnodigen in SCC de Wiese. Een heel speciaal cultureel centrum in een heel speciaal dorp.
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dan zou ik hem meenemen naar mijn eigen straat om daar het aanzicht van de straat een te laten zien. de parkeervoorziening die niet toereikend is
maar ook het parkeren van de vele inzamelcontainers op straat i.p.v. op eigen grond en niet te vergeten het groenonderhoud en dan met name de
onkruidbestrijding. Tegelijk zou ik dan bespreken hoe de afdeling Openbaar Werken beter kan functioneren.
Dan zou ik hem smorgens vroeg meenemen naar het buitengebied. Zo prachtig en authentiek. Heerlijk om de dag op te starten en daarna te
genieten van de goede bereikbaarheid van Houten.
Dan zou ik hem/haar meenemen naar Shine, de jongerenorganisatie. Daar mag elke jongere zijn wie hij/zij/... is.
Dat auto's meer geweerd mogen worden in de woonwijken, dat natuur de kans krijgt ook natuur te blijven
de 30km zones in de kleine kernen, waar regelmatig snelheden van meer als 60km/h gereden worden, de gemeente er weet van heeft maar nog
steeds niet voldoende aandacht aan besteed en maatregelen treft.
De bankjes halverwege het klompenpad tussen Lagedijk en Achterdijk in Schalkwijk. Eenplek om te genieten van de prachtige achtertuin van
Houten. Een plek om rustig te worden in een jachtige wereld. Een plek om je te bezinnen op waar het met die wereld naar toe moet.
de basisschool van mijn kind, omdat de kinderen dan kunnen leren over Houten, en zij de toekomst zijn.
De bibliotheek aan het Onderdoor dat een ontmoetingsplein zou moeten worden voor ouderen en jongeren en de verschillende culturen in de
gemeente.
de Bijenakker in het Kromme Rijn gebied.Waarom? Dat mag de nieuwe burgemeester ad oude burgemeester vragen.
De bovenste etage van het van der valk hotel met uitzicht op het Amsterdams Rijnkanaal, Houten en de kleinere kernen Schalkwijk, 't Goy. Tull en 't
Waal (bij een beetje helder weer natuurlijk)
De bovenste verdieping van Hotel van der Valk om hem/haar te laten zien dat Houten echt een (groot) dorp moet blijven met veel groen. Dus
Houten niet groter laten worden!
De brandweer kazerne met zijn vrijwilligers!
De brandweerkazerne. Waar ik hem ook met enige regelmaat hoop te zien, zoals de huidige burgemeester dat ook doet.
De Brink in Schalkwijk (en ook de achterkant ervan)
De Brink in Schalkwijk en omgeving, omdat die plek en de omgeving iets toont van hoe mensen bijeen wonen, in een groene omgeving, waar de
geschiedenis leeft en de toekomst toch ook adem heeft. Het gaat in de samenleving om het samen leven , zodat ieder tot haar en zijn recht kan
komen.
De buitenwijken, die worden nog wel is vergeten...
De burgemeester mag bij mij komen luisteren naar het lawaai van de rondweg (waarom geen stil asfalt) en de windmolens. Genieten van het uitzicht
en zich voornemen beter dan zijn voorgangers er voir de burgers te zijn.
De burgemeester zou Houten al goed kennen en trots zijn op Houten. Dus is het niet nodig een plek te laten zien, wel kennis te laten maken met
alle actieve groepen in Houten zoals sportclubs, kerkgenootschappen, vrijwilligers, enz. Alle groepen die Houten leefbaar maken.
De burgemeester zou moeten weten wat er leeft, die hoef ik niet iets te laten zien, dat heeft hij zelf al door als het goed is
De disco voor mensen met een verstandelijke beperking in schoneveld 4x per jaar. Ik wil hem graag kennis laten maken met een hele bijzonder en
mooie groep Houtenaren
De dorpen
De drie verzorgingshuizen, Het Haltnahuis Huis, Het Houtens Erf en De Loericker Stee om te laten zien hoeveel eenzaamheid er vaak is bij oudere
mensen die veelal worden afgeschreven en in steeds grotere maten als belastend worden gezien. Maar waarbij vergeten word dat deze mensen
veel hebben bij gedragen aan de wederopbouw van Nederland en in tegenstelling van nu al vroeg moesten beginnen met werken en dan geen 36
uur maar veel langer. Hier zat ook nog de zaterdag bij waar zij voor gevochten hebben dat mensen van nu veelal dan vrij hebben. Iets wat helaas
veelal niet wordt gezien bij mensen die klagen dat ze nu tot hun 67 jaar door moeten werken maar vergeten dat ze vaak velen jaren later zijn
begonnen als die oudere generatie en ook nog kortere werkweken maken! Dus samengevat, meer aandacht voor ouderen,. Met namen die met een
klein of geen pensioen gezien deze groep al jaren er praktisch niets bij krijgt via de AOW en al helemaal niet via hun pensioen terwijl wel alles
steeds duurder wordt!
De fiesttransferiums want die zijn overvok
De fietspaden
De fietspaden in houten op de fiets natuurlijk.
De fietsstad die Houten is. Ik neem haar dan mee op de fiets langs veel fietspaden en laat haar dan ook zien dat bij de uitgang parkeergarage bij
Castellum (het Castellumpad) auto's voorrang hebben op de fietsers. Dit kan echt niet. Dit moet auto te gast worden. Verder is de bocht bij de Hoge
Schaft (het Spoorwachterspad)heel onoverzichtelijk. Ik heb al in wel 5 meerdere enquêtes aangegeven dat hier eigenlijk een spiegel voor fietsers
moet komen. Gewoon op een verkeersbordstang.
Als er daarna nog tijd over is ga ik met de burgemeester naar het Huis van Houten om haar te laten zien hoeveel er mogelijk is als verschillende
organisaties samen werken. Er is van jong tot oud heel veel te doen.
de fijnstof genererende rondweg, alom zo geroemd die meer benzine slurpt dan ecologisch gewenst is
De gevaarlijke verkeerssituatie rond het verkeersknooppunt bij het busstation.
De gezellige, houtense sfeer op het oude dorp
De Grassen er veel zwerf vuil
De groene plekken in Houten omdat deze Houten zo prettig leefbaar maken.
De groenzone. Fietsen door Houten langs de groene en ruime parken en het water.
De groenzones en de speelvoorzieningen
de Heuvel, om te laten zien hoe veel Fladderen doet in Houten
De historie: het effect laten zien van wisselend politiek beleid
De Houtensewetering en dan bij voorkeur met rijp op de bomen en een bevroren sloot! De authenticiteit spat er dan vanaf!
De huizen van binnen. Op de koffie bij alle verschillende gezinnen met al hun ideeën over dat wat ze fijn vinden in Houten en datgene waar ze tegen
aan lopen.
De ingebouwde tractor boer (naam vergeten). Om te laten zien hoe het niet moet / waar de schoen heeft gewrongen in het Houten van de afgelopen
20 jaar.
O ja, Rinus van Dijk.
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De kanaaldijk Zuid aan de Schalkwijk kant (tussen Trip en Nieuwegein), het vreselijk slechte wegdek!
De kinderboerderij en latenzien wat daar allemaal gebeurd
de kleinere dorpen, die tellen ook mee
De kooikerplas en de berm; hier is een hele mooie balans tussen wonen en prachtige natuur dichtbij, waar zowel voor ouderen als kinderen een
fijne groene omgeving is om te wandelen en/of spelen. Er is ruimte en rust. Deze omgeving gun je iedereen in Houten!
De koppeling, omdat daar verkeerstechnisch nog wel het nodige verbeterd kan worden.
de Koppeling. De scheiding tussen Houten en Houten-zuid. Ik maak me zorgen hoe slecht Houten-Zuid soms aangesloten lijkt bij Houten. Ik kom
bijvoorbeeld soms mensen tegen die niet weten van het "oude Dorp".
De KrachtFabriek
De Krachtfabriek
De KrachtFabriek: omdat er genoeg inwoners vanuit hun intrinsieke motivatie en obv gelijkwaardigheid en openheid willen bijdragen een mooier
Houten. In De KrachtFabriek is dat zichtbaar en voelbaar.
De laatste week van de zomervakantie naar het fladderen
De Lek - zomerdijken - om te laten zien dat de geplande Windmolens totaal niet passen in de groene long vd gemeente.
De lekdijk bij de Heul, waar je de watertoren ziet zonder uitzicht verpestende windmolens.
de Lekdijk omdat zich daarop een prachtig landschappelijk panorama ontvouwt
De locatie van het geplande windpark Goyerbrug omdat de duurzaamheidsopgave in Nederland en dus ook in Houten veel vergt van het bestuurlijk
en communicatief vermogen van een gemeente.
De locatie verschilt per week, maar in ieder geval een korte rondleiding langs alle plekken waar de onveiligheid het grootst wordt rvaren.
De Mango's :p
De Middelbare scholen, daar ligt de toekomst van Houten. Het zijn de (hopelijk) de toekomstige inwoners, consumenten en beroepsbevolking van
de gemeente
De mooie windmolens als symbool voor het “groene” Houten
De natuur buiten de rondweg
De natuur in het verzonken bos elpad.
De nieuwe burgemeester moet de diversiteit van de gemeente leren kennen. Van de uitgestrekte weilanden in het buitengebied tot de meer
levendige centra van het Rond en Castellum en de daartussenin gelegen wijken.
De opening en sluiting van Fladderen. Hét moment waarop de samenhang in Houten zichtbaar is.
De Oud Wulfseweg ter plaatse van de buurtschap Oud Wulven vanwege de authentieke sfeer.
De plaatselijke schandpaal, alwaar Jurre van Kouwen wordt gestenigd. (grapje)
De plek bij de bussen op station. Hoe gevaarlijk vrachtverkeer auto's en fietsers elkaar daar heftig in de weg zitten en onveilig die situatie daar is.
De plek net voor mijn deur. Direct om mijn woning. Daar zijn genoeg aandachtspunyen door mij te benoemen.
De plekken waar de historie van 't Goy te zien en en/of verteld kan worden.
De burgemeester moet weten waar hij/zij trots op kan zijn.
De prachtige fietspaden door heel Houten om vervolgens het mooie buitengebied in te fietsen
De rand van Houten: op steenworp afstand van natuur en landerijen. En dat midden in NL.
De Rietplas
De rietplas in de zomer, waar jong en oud harmonieus met elkaar omgaan
De Rietplas op een mooie zomerse dag. Dit om deze prachtige recreatieplek te laten zien waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.
De Rietplas, een toonbeeld van het bedachte en doordachte Houten!.
De rietplas, om te zien hoe schitterend het is geworden.
De Rietplas. Een plek waar jong en oud zich fijn voelt. Recreatie, ontspanning, natuur en een bijzondere architectuur.
De Rondweg om de aard van de Houtenaar uitgedrukt in het vetkeer te zien
De rondweg tijdens de spits. Om te laten zien dat hoe gevaarlijk de rondweg is. Gebeuren veel ongelukken omdat auto's moeten remmen wanneer
een auto een straat ingaat. Meer in en uitvoeg stroken, verbod op landbouw voertuigen op de rondweg. Zodat het verkeer beter doorstroomt.
De rotzooi die jongeren achterlaten op de hang plekken ondermeer omdat de vuilnis bakken weggehaald zijn, en dat er dus bij mijn weten 's avonds
en 's nachts geen toezichthouders zijn die de rotzooimakers aanspreken op hun gedrag.
De saaie plekken in houten
De Sinterklaasintocht in het Oude Dorp: Houten houdt van een feestje en zelfs Sinterklaas is er swingend, Houten is een dorp en je komt altijd veel
bekenden tegen, Houten is een plaats met heel veel kinderen en Het Oude Dorp is natuurlijk prachtig!
de sinterklaasuittocht 2017
De slecht gemaaide grasvelden en graskanten in Houten. Wat een visitekaartje zou kunnen zijn is nu een blamage.
De Slinger, veel overlast van jongeren, vuurwerk, lawaai en rotzooi.
De steeds verpauperende delen van met name Houten noord oost. Alstublieft nieuwe burgemeester doe daar wat aan.
De techniekfabriek, omdat hier duidelijk wordt dat jong en oud samen werken aan een goede toekomst. In de techniekfabriek worden ambitieuze
technische en digitale werken gemaakt door kinderen van 8 tot 13 jaar onder intensieve begeleiding van (grotendeels ouderen vrijwilligers).
De thuiszorg, en andere schrijnende situaties in de zorg. Laat hem/ haar maar eens undercover mee lopen in de thuiszorg en zorg ( minstens 4
weken)
De top sport in Houten
De top van het van der valk hotel. Om de diversiteit van ons mooie dorp te laten zien.
De verwarrende (gevaarlijke) verkeerssituatie in de “straat” waar Lidl en Kruidvat zich bevinden
De verzorgingshuizen, om te laten zien hoe alle werknemers daar hun stinkende best en met heel veel liefde hun werk doen om de bewoners een
zo goed mogelijke zorg te geven en een fijn en veilig thuis te bieden, ook al zijn er door de bezuinigingen helaas vaak handen tekort.
De vijfwal. Het ïs letterlijk en figuurlijk een verbindend element
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De voetgangersbrug over de rondweg bij de wijk het water bij draaiende windmolens. Daar hoor je de trein en het autoverkeer, regelmatig ook de
A27. Van de windturbines hoor je allleen wat als je er heel dichtbij komt. Ik wil dat de burgemeester begrijpt waarom ik moe word van de kleine
groep klagers die de bevolking veel €€€€ kosten.
De waterlinie fortificaties !!
de wetering en alle fietspaden
de wijk de hagen en de rondweg / spoorhaag
De wijk het Mos. Daar is zichtbaar hoe een zogenaamd duurzaam project met bronwater in werkelijkheid de bewoners bakken met geld en
frustraties kost omdat de gemeente bij de bouw het beste jongetje van de klas wilde zijn. De bewoners hebben uiteindelijk een redelijke oplossing
gevonden op eigen initiatief.
de wijken die ongeveer 25 jaar geleden zijn gebouwd om te laten zien hoe inmiddels de straten erbij liggen en het groenonderhoud verwaarloosd is.
De winkelcentra en dan aandacht vestigen op de leegstand.
De winkels en de leegstand door onder andere de te hoge huren
De winkels en de leegstand. Zo zonde dat er zoveel panden leegstaan en dat er zo weinig gevarieerd aanbod is. Ik gun de ondernemers hun
klanten maar door het gebrek aan echt handige, zinvolle, betaalbare winkels wordt nternet wel erg aantrekkelijk
De zorg
De zorginstellingen binnen Houten, daar zijn vele vrijwilligers die een schouderklopje kunnen gebruiken. Daar waar maatschappelijk meer draagvlak
voor mag zijn
De Zwijger, om een biertje te drinken
Dijkhoeve 1 met De Krachtfabriek en Het Wereldhuis: 2 prachtprojecten samengepropt op 1 locatie zonder zekerheid voor de toekomst, maar
beiden op eigen wijze toekomst willen bieden voor mensen die minder hebben en minder kunnen.
Dorpsplein. Geeft het oude Houtense gevoel weer. Zit muziek in.
Down Under terrein in 2018 tijdens Central Park Festival. De lokatie is te klein om in 2019 opnieuw van dienst te kunnen zijn. Houten heeft behoefte
aan grote publiekstrekkers zoals festivals of toerisme activiteiten om horeca levendig te maken.
Duo in t Goy
Ecowijk mandora
Ecowijk Mandora. Ik gun hem een blik in de toekomst. :)
Een basisschool rond de tijd dat kinderen aankomen of gebracht worden. Laat gelijk zien waarom Houten gewaardeerd wordt.
een boerderij waar veel dieren zijn: kijken wat die boerderij heeft gedaan om bv te kijken wat die boer gedaan heeft om de dieren veilig te stellen bij
een stalbrand
Een dagtocht op de fiets door Houten en het buitengebied, startend met een ontbijt vervolgens koffie, lunch en thee op verschillende horecaplekken
in de gemeente en afsluiten met een walking dinner, zodat er een compleet plaatje gegeven kan worden.
Een goed bestuurder die verbindt en toch "optreed" waar nodig.Met het hart op de goede plek en Moeilijke besluiten durft te nemen.
Een plek is te weinig in Houten...hrt is een aaneenschakeling van prachtige wijken...!
Een plek kan nooit een beeld geven van het plezier om in Houten te leven
Een rondje fietsen door het buitengebied. Laten zien hoe boeren en ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en ondertussen ook nog oog
hebben voor de natuur!
Een tweelingbroer is van de huidige
Een van de kerken, om te laten zien dat het christelijk geloof springlevend is en relevant voor de Houtense samenleving
Een willekeurig plantsoen in Zuid. Schraal groen en geen struiken.
Eiland van Schalkwijk (landbouw, toerisme), de Lek en fort Honswijk
eiland van schalkwijk
rust, ruimte, cultuur en natuur onder "een dak".
Eiland van schalwijk
Elpad en verdronken bos
Er is niet één plek in Houten. Houten als geheel is die plek! Immers het "Houten-gevoel" herken je op het moment dat je door de gehele gemeente
heenfietst. De aandacht voor groenvoorzieningen, fietspaden, de bereikbaarheid van allerlei faciliteiten (bibliotheek b.v), de stations, de winkels etc.
al die aspecten zorgen ervoor dat de woon- en werkkwaliteit van het deze gemeente (m.i.) zeer positief afsteekt bij die van de ons omringende
gemeentes.
Er is niet een specifieke plek te benoemen. Er zijn veel plekken maar vooral de weten naar die plekken bieden ook veel.
fietsbrug over t spoor
fietsend door de groenstrook van west naar oost, houden zo!
Fietspad Rietdijk. De plek waar je de twee gezichten van Houten goed ziet. Enerzijds het levendige stedelijke dorp met zijn doordachte ontwerp,
anderzijds het landelijk gebied, waar de geschiedenis (agrarisch, limes, waterlinie) goed zichtbaar is en dat nabije reactie betekent.
Fietspaden en benadrukken dat dit heel speciaaal en belangrijk is voor houten als fietsdorp door te gaan ivm bewegen en goed voor het milieu.
Fietspaden onder de rondweg waarmee duidelijk wordt wat voor mooi fietsnetwerk we hebben
Fietsvriendelijke en dorpse karakter van een stad
Fladderen
Fladderen samen sterk vrijwillig om iets moois te doen voor kinderen.
Fladderen, en dan met name zolder op de Heuvel, waar vrijwilligers creatief bezig zijn in een historische omgeving
Fladderen. Ik heb geen kleine kinderen meer maar fladderen is een geweldig uniek evenement
Fort Honswijk
Fort Honswijk en de windmolens. Twee dossiers die sturing nodig hebben
Fort Honswijk is prachtig en lijkt (heb nooit binnen de organisatie gekeken :)) een werkgroep te hebben die gericht is op samenwerking en betrekken
van omwonenden.
Fort Honswijk, omdat we daar iets moois van willen maken, aantrekkelijk voor iedereen, en rekening houdend met de omgeving.
Fort op het Hemeltje. De plek die houten versneld circulair kan maken.
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Forten vd waterlinie. Ontwikkelen, benutten en behouden met respect voor historie
Geen enkele plek is de plek van Houten. Het is stom om een burgemeester maar naar één plek mee te nemen. De burgemeester moet kennis en
weet hebben van alle plekken in Houten, maar vooral van alle bewoners in Houten. Mooie plekjes zijn alom bekend en vaak maar kort interessant.
Maar plekken waar het mooiste gebeurt zijn vaak niet breed bekend. Zorg en kunst staan niet in de schijnwerpers, laat staan schrijnende situatie die
hulp ontberen. Als ik de nieuwe burgemeester van Houten mee mag nemen naar één plek in de gemeente, dan zou ik hem bij ergens uitnodigen.
Niet om iets specifieks te laten zien, maar om het gesprek met onze inwoners aan te gaan over wat hun wensen zijn. Zo laat ik zien dat het in
Houten Anders kan!
Geen idee
geen specifieke plek, er zijn veel leuke en mooie plekjes in Houten
Geen specifieke plek.
geheel Houten, niets uitgezonderd!
Gezin met kinderen in de knel/armoede/zorgen, zodat hij weet voor wie hij burgemeester wil zijn. De rijken kunnen wel zonder hem en dat is de
meerderheid in Houten.
Gletsjermeer 119, omdat ik daar met heel veel plezier woon.
Gluren bij de buren. omdat het een festiviteit is voor iedereen, er veel vrijwilligers bij betrokken zijn, het laat zien dat Houten met elkaar verbonden
is.
Groenzone
het bos Nieuw Wulven
Het is zo zonde dat de paden onlangs verhard zijn. Niet alleen is het zeer lelijk uitgevoerd maar waarom wordt het bos niet gewoon met rust gelaten.
Natuur heeft geen mensen nodig. Mensen wel de natuur. Laat het bos zo natuurlijk mogelijk zijn en maak er geen park van!!!
Het bos van Nieuw Wulven. Om te laten zien hoe mooi en ongerept het daar nu is. En hoe jammer het is dat die plek opgeleukt moet worden met
horeca.
Het bruisende Oude Dorp, omdat Houten wel een plaats moet blijven waar dorpse allures belangrijke eigenschappen zijn.
Het buitengebied en dan met name de nostalgische kernen ‘t Goy en Tull en ‘t Waal. Dat is óók Houten. Schalkwijk wordt ons door de ‘strot’ geduwd
en Houten ‘moet’ alleen maar groots en bekender worden. Kijk niet alleen buiten de grenzen, maar vooral ook naar binnen!
Het buitengebied en de schoonheid ervan.
Het buitengebied, de rust die daar heerst.
Het buitengebied. Laat dit vooral de groen en recreatiefunctie houden als tegenwicht voor de grootschalige woningbouwambities. Het komt de
leefbaarheid en het woongenot van de Houtense inwoner ten goede.
het buitenzwembad in Houten, ik hoop dat het er nu weer wat beter uitziet inmiddels maar het is dood en doodzonde dat het jaren half gesloten was
en verpauperde.
Het carillon. Genieten van de muzikale boodschappen!
Het centrum, in gesprek met mensen die daar wonen.
Het dorp Schalwijk
het eiland van schalkwijk; gewoon omdat het zo mooi kan zijn.
Het Elpad
Het gebied buiten de rondweg - om hem de schoonheid en waardevolle natuur te laten zien. Geen bebouwing buiten de rondweg! Dan maar minder
woningen, natuur is onvervangbaar en essentieel voor een goed leefklimaat
het groen en de parken - hier hebben we meer van nodig!
Het grote meer aan de kant van de Geer.
Het hospice
Het Houtens bos (Nieuw Wulven). Omdat dit een hele goede verzamelplek is van alle soorten inwoners van Houten om te ontmoeten, sporten,
wandelen, met kinderen, hond, of paard in een oude en nieuwe natuur.
Het Houtens Bos, om te laten zien dat het hebben onderhouden van veel toegankelijk groen belangrijk is voor een goed leefklimaat
Het houtens bos, via Kooikersplas en vertellen waarom dit zulke fijne plekken zijn om te zijn, te wandelen en mbv de natuur in gesprek te zijn
Het Houtense bos zoals het nu is, dus zonder horeca!
Het huidige maisveld en de rietplas, om hoe mooi het is en moet blijven.
#RedHoutenseMaisveld
Het Huis van Houten, en dan vooral naar de Uitdaging"
Het Imkerspark. Ik kom er heel erg graag en vind het een heel fijn stukje Houten, maar is soms niet supergoed begaanbaar omgaat sommige paden
slecht zijn. Maar ik geniet er altijd en het is centraal gelegen aan het Rond.
Het Imkerspark. Ik zou hem of haar willen laten zien hoe kostbaar het groen in de gemeente Houten is en dat het steeds meer verdwijnt. En dat
woningbouw belangrijk is, maar het groen zeker ook om Houten leefbaar te houden.
Het industrieterrein en de windmolens. Deze dragen bij aan de continuïteit van Houten en overstijgen zijn/haar ambtstermijn.
Het klompenpad dat o.a. Door het verdronken land gaat (in Schalkwijk). Prachtige natuur, goed gefaciliteerd om te wandelen en dichtbij alle
voorzieningen die Houten rijk is. Een mooie combinatie van stad (groot dorp) en platteland is wat de gemeente Houten bijzonder maakt. Aandacht
voor beiden is nodig. Een fijne plek om te wonen, maar ook rust en ruimte binnen handbereik.
het koffie drinken bij van Houten en co, omdat het zo,n goed initiatief is, samen met buurtzorg in de Slagen
Het kunsthuis van Houten, zodat zij kan zien hoe weinig Houten aan cultuur doet
Het land, mooi aangelegde straten met een strandje water bomen veel groen. Wij wonen hier zo mooi. Nog wat meer aandacht voor de ouderen dat
mis ik .
Het lelijke KPN gebouw aan de Koppeling, als voorbeeld hoe het niet moet...
Niet geluisterd / niet overlegd met betrokken buurtbewoners. Toezeggingen over maximale hoogte niet nagekomen..
Het lgbt+ cafe bij shine. Omdat ik het fijn vind als de burgemeester van Houten actief met dit onderwerp bezig is.
Het maisveld bij Houten castellum, daar hoeven wmb geen nieuwe huizen worden gebouwd. Het staat wel mooi, zo'n veld
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Het mooie buitengebied van de gemeente staat dan zeker op het lijstje. Wat mij betreft voor iedereen een aanrader vanwege de mooie natuur en
recreatiemogelijkheden die van mij verder uitgebreid mogen worden!
het mooie nieuwe winkelcentrum Het Rond, waar teveel dezelfde winkels zaten die nu allemaal vertrokken zijn
het mooie windmolenpark, dat fier overeind blijft staan temidden van de mentale tegenwind die de belevingswereld van enkele 20e eeuwse
dorpsgenoten nog altijd stevig in z'n greep houdt.
Het oude dorp
Het oude dorp
Het oude dorp
Het oude dorp
het oude dorp
Het oude dorp
het oude dorp de ziel van Houten.
Het Oude Dorp met het Plein, de muziektent, de pomp en de gezellige horeca-gelegenheden.
Het Oude Dorp omdat dat precies is wat Houten zou moeten blijven uitstralen.
het oude dorp omdat het zo moet blijven.
Het oude dorp tijdens dodenherdenking.
Het oude dorp vind ik zelf een hele fijne gemoedelijk plek en t verdronken bos en de laten fietsen over onze goede netwerk v fietspaden en dan
graag ook een fietsbrug naar Culemborg.
Het oude dorp want dat moet zo blijven. Vinden mensen buiten houten ook leuk!
Het Oude Dorp, dit is het mooiste stedelijke plekje van Houten.. Houten is en moet een dorp blijven.
Het oude dorp, omdat dit het hart van houten is en de houtensewetering, omdat de historie van houten hier ligt.
Het oude dorp. Dat maakt Houten uniek tov bijvoorbeeld nieuwegein of Vianen
Het Oude Dorp. Dat staat voor Houten
Het oude dorp. Dit is de kern van Houten en is voor de echte Houtenaren nog het stukje Houten waar sfeer te vinden is.
Het oude dorp. Hier ligt immers het historische hart van ons mooie Houten. Zolang men dat niet uit het oog verliest, blijven we hopelijk een
betrokken dorpsstad en niet een onderling-anoniem stadsdorp.
Het oude dorp. Met de Auto's bij de appie. Deze weg. Waar het centrum nog net wat knusser en gezelliger gemaakt kan worden. Vriendelijker en
liever. Met meer groen en meer romantische elementen.
Het Oude Dorp. Omdat dit het hart van Houten is en de sfeer van het dorp ademt.
Het oude dorpsplein. Ik vind Houten vrij uniek in het hebben van een knusse dorpskern en meerdere andere winkelcentra die stukken minder
gezellig maar wel functioneel zijn. Balans tussen beiden zou ik graag behouden.
Het oude station. Omdat dat een mooi stukje Houten is
Het Plein
Het plein in het oude centrum. Ik zou hem/haar vragen dat z.s.m. Auto vrij te maken. Dat kan makkelijk en het plein zal een stuk aantrekkelijker
gemaakt kunnen worden.
Het Plein in het Oude Dorp op een mooie zomeravond!
Het Plein in het Oude Dorp, omdat dat de kleinschaligheid van Houten aangeeft.
Gezellig, horeca maar ook winkels en ontmoeting.
Heeft uitstraling, niets ten nadele van de andere wijken. Laagbouw en betrokken bij de inwoners.
Het Plein op het oude dorp op zaterdagochtend.
Het plein van het Oude dorp
Het rond
Het Rond
Het Rond en de leegstaande panden door de te hoge huren!
Het Rond en hem/haar laten zien dat te ambitieuze plannen een geld verslindende bezigheid is. Dat Rond is veel te grootsteeds voor Houten.
Het Rond en hoe triest dat is al centrum van Houten. Maar ook naar het buitengebied om te laten zien hoe mooi de gemeente kan zijn.
Het Rond om te laten zien dat er meer groen moet komen, meer gezelligheid en up grade van appartementen rondom plein
Het rond om te laten zien dat het meer moet gaan bruisen daar
Het rond omdat dit zo'n saaie ongezellige plek is
Het rond op de zaterdagen
het rond op een gezellige zaterdagmiddag. bruisend, divers en vriendelijk. Op deze manier mag de burgemeester ons 'dorp' uitbouwen met oog voor
een gezonde, sociale en - ook voor bedrijven - aantrekkelijke kernfunctie.
Het Rond tijdens de opening van het fladderen
Houten bruist en heeft een bloeiend verenigingsleven
Het Rond! En hem of haar vragen wat er nog aan kan worden verbeterd qua sfeer, bovenop wat er al aan is gebeurt in de afgelopen tijd. Ooit stond
de Piazza del Campo van de stad Siena ((Italië) als voorbeeld voor Het Rond. Die warme sfeer en akoestiek die daar heerst, is er niet.
Het rond! Hoe kan t toch zijn dat met de nieuwe vershof,verbouwing van het plein het winkelcentrum zo kleurloos en ongezellig blijft?
Het Rond, de leegstand, de hangjeugd, het gesvhreeuw vanuit de kroegen en een groot plein waar niets mee gedaan wordt..
Het Rond, het is een mislukt centrum wat geen directe concurrentie aankan met bijvoorbeeld city plaza. Er is ook geen reet te doen voor mensen
van jonge leeftijd voor bijvoorbeeld uitgaan
Het Rond, het zielloze centrum. Hier is de urgentie en de potentie van vernieuwing zichtbaar.
Het rond, na al die jaren en verbouwingen nog steeds niet een gezellig ontmoetingspunt. Er staan veel winkels leeg.
Het rond, om hem te laten zien dat het een ongeorganiseerd centrum, zonder eenheid wat weinig uitstraalt en wat in potentie een aantrekkelijk
centrum kan worden
Het Rond, plek waar Houten samenkomt en nog meer activiteiten ontwikkeld zouden kunnen worden
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Het rond, wat meer bankjes met rugleuningen voor de oudere
Het rond, wc Castellum of het oude dorp. De plekken waar de nieuwe burgemeester goed kan zien wie de houtenaar is. Een mooie plek om eens
een praatje te maken met de inwoners en een goede start om te horen wat erin Houten speelt.
Het Rond. Dat is het hart van Houten, alleen het klopt niet.
Het Rond. Dit omdat het nog steeds niet gezellig is, te weinig leuke winkels zijn en het plein nog niet goed benut wordt.
Het Rond. Hem laten zien hoe slecht de architect is geweest in zijn werk en hem ideeën wilt aandragen hoe een gezelliger Rond te ontwikkelen.
Het Rond. Ik zou hem graag willen laten zien dat Het Rond al een stuk mooier is geworden, maar dat het plein nog steeds te saai is en dat er sfeer
mist. Ik zou hem vragen te bemiddelen in de huurkosten voor de detaillisten zodat er een aantrekkelijker aanbod kan komen, waardoor mensen
weer geneigd zijn om fysiek te gaan winkelen in plaats van online.
Het Rond. Zo niet gezellig. Geen bruisend stadshart. Niets te beleven voor oudere jeugd.
Het speelbos van Houten om te benadrukken dat dit een mooi stukje natuur is waar eigenlijk niets aan veranderd moet worden. Maar alleen
onderhouden hoeft te worden
Het speelveld naast ons huis in de Bouw waar veel mensen uit de wijk, passanten maar ook nieuwe Nederlanders gezellig samen zijn. Helaas zijn
er niet zoveel speelrekken, zo is er echt een behoefte aan bijvoorbeeld een duikelrek.
Het spoor en casselum duivenprobleem.
Gevaar voor kinderen die ziek kunnen worden van de duiven poep overal,
Het terrein bij de kruisboog. Waar scholen en verenigingen vertegenwoordigd zijn en een ieder zijn eigen plekje heeft
Het theater, omdat het daar bruist en er veel vrijwilligers zijn.
Het theater, omdat ik daar bij betrokken ben en het een plek is waar veel mensen en aspecten van Houten samen kunnen komen, maar er zijn
ongetwijfeld nog meer plekken te bedenken
Het trekpontje op de rietplas.
De vogels op het eilandje, het prachtige uitzicht, en de mogelijkheden van Houten zijn hier zichtbaar.
Het uitzicht over de velden
Het verdronken bos voor een wandeling en goed gesprek.
Of op donderdag naar de markt om te laten zoen dat die markt beter op zaterdag kan.
Het verdronken bos. Om te zien dat de gemeente Houten nog mooie stukken natuur heeft die we moeten behouden
Het vrijwilligerstuinproject bij het landelijk Moluks centrum, Het grootste particuliere vogeltuinreservaat, goed voor mens en dier..
Het Water, waar mensen niet kunnen slapen van de windmolenterreur die de vorige burgemeester daar heeft gereageerd.
Het wereldhuis
Het Wereldhuis
Het Wereldhuis/Doorgeefluik
Het Wernaarseind
Het winkelcentrum Het Rond. Het is gewoon treurig hoe dat er uit ziet. Totaal geen uitnodiging om eens gezellig te gaan winkelen.
Het zangcafé in Theater ad Slinger: laagdrempelig, intiem, groeiend, creatief. Soort voice of Houten. Spiegel de ziel.
Het zangfietspad langs het kanaal om daar samen een leuk lied te zingen !
Het zwembad. Daar kunnen we wel wat nieuwe startblokken en wedstrijdlijnen gebruiken.
Hij mag bij mij thuis langs komen.
Hoge schaft om te laten zien wat voor tijdelijke sociale woning grote gezinnen gepropt worden.
hospice. het gene wat ons allen te wachten staat. ontzettend belangrijk
Houten Castellum. Mooi opgezet en nog veel kansen om houtens karakter te versterken
Houten dorp
houten is best okee. Maar blijft dat zo? Veel hangjongeren, overlast van bootcamp sporters en steeds meer vuil door bezuinigingen van groen en
opruim voorzieningen. Dat zou ik laten zien.
Houten observeerhuisje/dug-out bij Torenmuur met afval van hangjongeren
Houten zelf. met zijn unieke infrastructuur van De Rondweg en de fietspaden.
Houten Zuid, om te laten zien dat het gebrek aan OV verbinding echt tot veel logistieke problemen leidt als je geen auto tot je beschikking hebt.
Houtens daar mogen nog dingen gebeuren
Huis van Houten / Schoneveld
Huurappartementen aan de Muren. Zulke grote appartementen zou ik graag willen KOPEN in Houten, want ik wil graag blijven wonen in Houten!!
Ouderen zoals ik blijven daardoor veel te lang in grote eensgezinswoning met garage wonen. Ik wil graag doorstromen naar een koopappartement
van ongeveer 120m2.
Ik begin in oude dorp, maar zal daarna het rond laten zien.
Ik ben een in Houten geboren inwoner. Rondje Houten doen op de fiets en dan dingen vertellen uit het verleden die ik meegemaakt heb.
Ik ga ervan uit dat de nieuwe burgemeester zich verdiept in alle aspecten van Houten en niet overtuigd hoeft te worden met het zien van één
speciale plek.
Ik heb geen voorkeur voor 1 bepaalde plek. Zelf woon ik in Houten-Zuid en wandel veel rond Het Meer en in Nieuw Wulven.
Ik hoop dat de burgemeester uit Houten komt en de bijzonderheden kent.
Ik ken de gemeente nog niet goed genoeg, woon hier nog pas.
ik vind het in Houten fijn wonen maar een mooie plek sorry die zijn er niet zo heel veel, misschien een wandeling rond de rietplas.
Het winkelcentrum het rond er is veel aan gedaan maar een gezellig winkelcentrum nee dat is het niet.
Ik woon nog niet zo lang in Houten, maar ecowijk Mandora is wel iets om trots op te zijn.
Ik zou de burgemeester meenemen naar alle actieve vrijwilligers in Houten om hem/haar de sterke toegevoegde waarde van deze mensen te laten
ervaren binnen onze gemeente.
Ik zou de burgemeester meenemen naar de kerk in te laten zien hoe mooi het is om van een warme gemeente deel uit te maken en gevoed te
worden uit de bijbel.
Ik zou de burgemeester meenemen op een helicopter vlucht boven Houten. De algemene opzet van Houten zit prima in elkaar.
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Ik zou de nieuwe burgemeester laten zien dat er geen plek is voor de jeugd om uit te gaan.
Ik zou hem op een zaterdag meenemen naar het hockeyveld en hem laten zien dat zoveel mensen en vooral kinderen genieten mede dankzij
investeringen vanuit de gemeente
Ik zou hem/haar graag uitnodigen voor ons jaarlijkse buurtfeest eind augustus op de Hoenderhoeve om te zien hoe we daar een soort dorpje binnen
Houten vormen met diverse onderlinge activiteiten. Met een lekker hapje en drankje zouden we een goed gesprek kunnen hebben over de
bijzondere kanten van Houten en z'n burgers. Ook krijg ik dan meteen een goede indruk over hoe de persoon is die ons hierna hopelijk nog vele
jaren voorop zal gaan in "de strijd".
Ik zou hem/haar langs alle groene stroken nemen door het dorp en hopen hem te kunnen overtuigen hoe uniek dit is in Nederland en dat dat iets is
waar hij/zij zich hart voor moet maken. Dat maakt Houten Houten. Een groot groen dorp.
Ik zou hem/haar meenemen naar Nieuw-Wulven of de Kooikersplas, want Houten moet gekenmerkt blijven door haar natuur. Ook zou ik hem/haar
meenemen naar winkelcentrum Castellum om het meer bruisend te maken en ook dit winkelcentrum aanlokkelijk maken om te winkelen.
ik zou hem/haar uitnodigen met me te gaan wandelen. We gaan alle groen bewonderen en de rust die daar te ervaren is. Mijn burgemeester heeft
vast soms ook me-time nodig! Daar zijn prachtige plekjes voor te vinden.
Ik zou het slechte groenonderhoud laten zien zodat hij hier iets aan kan laten doen.
Ik zou met de burgemeester naar de kerktoren op het plein gaan, naar boven gaan en van het uitzicht laten genieten en vertellen dat De gemeente
Houten zo goed is. Niet uitbreiden.
Ik zou met een drong boven Houten vliegen en de overzichtelijkheid van de gemeente laten zien. Uitstekend georganiseerd met de rondweg, de
verschillende wijken, het veel groen en de grote variatie. En nu minder auto’s in het dorp en het wordt nog mooier en schoner. Maak autorijden in
het dorp nog onvriendelijker.
ik zou met haar een fietstocht door Houten willen maken en het eea vertellen van wat er zoal te zien is.
Ik zou naar meerdere plekken gaan,ik zou in t oude Dorp beginnen.
In de straten en wijken
Inbreilocaties waar huidig coalitie veel woningen wil neerzetten met onvoldoende ruimte voor parkeervoorzieningen en waar geen draagkracht is
vanuit de omwonenden. Het eens is met bouw voor ouderen en voor sociale woningen maar eens is met het standpunt PASSEND IN DE WIJK. Die
mooi Houten niet laat verknallen door huidige coalitie om maar door te drammen. Die weet wat participatie betekend en dit ook doorgeeft aan zijn
wethouders en ambtenaren zodat die niet achteroverleunend kijken en toch hun zin doordrijven.
Is een ondernemer
joint, als mooi voorbeeld van wat er kan groeien als jonge mensen uit eigen gemeente de ruimte krijgen. Of het Weijtje, kleinschalige jeugdzorg
wordt gegeven en waar bureaucratie het de zorgverleners erg lastig maakt.
Jongeren centrum shine omdat je daar kan zien wat jongeren doen en dat hun de toekomst zijn
Jongerencentrum Enter, hier komen jongeren samen die het vaak wat lastiger hebben voor eten en gezelligheid. Voor deze doelgroep zouden er
meer dergelijke voorzieningen mogen komen.
Jongerencentrum Enter. Er is te weinig te doen voor de Houtense jongeren,we hebben meer van dat soort plekken met die sfeer nodig.
Kaaidijk
kasteeltje Heemstede en hem/haar vertellen over de mogelijkheid van het mogelijk herstel van de barokke tuinen o.a. ivm recreatie. Het gebied
rondom het kasteel is bestemd voor recreatie maar er is buiten Down Under en de recreatieplas verder niets meer gebeurd, toen het accent en
financiële investeringen op het Eiland van Schalkwijk kwam te liggen.
Klompenpaden in Schalkwijk
Kooikersplas, omdat we t groen en de natuur moeten koesteren.
Landgoed Wickenburgh, een historische plek in ‘t Goy waar natuur, kunst, cultuur en geschiedenis bij elkaar komten een plek waar mensen elkaat
ontmoeten, ervaringen opdoen, vrijwilligers werk uitvoeren, bruiloften vieren, etc. Verrassende plek voor een Vinex gemeente!
Langs de verschillende sociaal culturele centrums in Houten. Deze zijn belangrijk voor de gemeenschap om dingen te organiseren tegen betaalbare
tarieven. Helaas is het onderhoud van de gemeente niet optimaal. Daar liggen kansen om de leefbaarheid te vergroten.
Meerdere plekken in het buitengebied. Hoe slecht de wegen daar onderhouden worden. Verlichting ontbreekt en er wordt veel afval in de bermen
gegooid. Meer afvalbakken, verlichting en goede wegen.Zie Kanaaldijk Zuid, Achterdijk pothuizerweg, lekdijk e.d
met een fietstocht nemen we de hele gemeente.
Mijn atelier in Houten om hem op het bestaan van kunst en kunstenaars te wijzen en te praten over de culturele ontwikkelingen in Houten.
mijn eigen wijk natuurlijk dat is de belangrijkste plek. en wat ik hem wil laten zien. is de verandering in de wijk wat betreft de bewoners.
Mijn eigen woonwijk
Mijn hardlooprondje door het buitengebied net buiten de rondweg. Dat wil ik graag zo houden!
mijn huis om te laten zien hoe wij samenwonen
Mijn huis waar ik gedwongen met mijn 3 kinderen moet samen leven met mijn ex man aangezien er geen woonruimte is. Dan kan hij/zij zien wat dat
doet met mijn gezin en met name kinderen! De woning nood is hoog en alle woningen worden in de verkoop gezet omdat onderhoud te kostvaar
zou zijn. Wij staan met onze rug tegen de muur en hebben geen keus dan in een zeer ongezonde stressvolle situatie zo goed mogelijk te overleven!
mijn straat: omdat het niet alleen gaat om alle unieke, bijzondere, groene of sociale plekken, maar ook om het leven van alledag.
Mijn wijk
Mijn woonbegeleiding door lister en en hem vertellen wat in mijn ogen beter kan in Houten
Molenzoom en hem daar de leegstaande kantoorpanden laten zien.
Mooie burgerinitiatieven zoals de Krachtfabriek, Mantelzorgsteunpunt, duurzaamheidsinititieven.
Naaar het Plein in het Oude dorp. Dat is volgens mij de nostalgie van Houten.
Naar 2 plekken waar de gemeente duidelijk zn prioriteiten verkeerd heeft ingeschat
Naar activiteiten als Fladderen die volledig door vrijwillige Houtenaren gedragen worden
Naar basisschool de Fontein omdat daar een open sfeer heerst en de toekomst van Houten begint. Een boegbeeld voor hoe de nieuwe
burgemeester moet zijn!
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Naar Castellum, een plek waar het altijd wel gezellig is en het echte dorpsgevoel naar boven komt.
Naar Castellum, om de leegstand te laten zien
naar de Activiteitenmarkt op Het Rond, in september. Het is het grootste evenement van de gemeente waar de burgemeester op één dag
duizenden inwoners kan ontmoeten!
Naar de centering pregnancy groepen. Aanstaande ouders ontmoeten elkaar en is in de beginfase een belangrijk netwerk. Veelal wonen deze
mensen nog maar kort in Houten en moeten hun weg nog vinden in het dorp en alle organisaties. Daar zou een vervolg op kunnen worden
ontwikkeld waardoor er een groter netwerk komt voor ouders die ze kunnen raadplegen. Ervaringsdeskundigheid kan veel openheid geven
Naar de dorpskern van het oude Houten, wat in mijn beleving dient als voorbeeld voor de decentrale dorpskern het Rond. Het lukt maar niet om
daar een prettige omgeving van te maken ondanks alle dure inspanningen.
Naar de gezinnen die ik ontmoet in mijn werk. De nood die hoog is, de regels die er zijn waardoor zij niet verder kunnen, het achterstallige
onderhoud bij een aantal gezinnen van Viveste.
Naar de groene ruimte/natuur van Schalkwijk. En hem/haar aan het verstand brengen dit vooral in tact te laten. Minder steen, meer groen.
Naar de groenstrook langs het imkerspad. Ik vind dit een geweldig mooi stuk groen, en ik vind het van belang dit soort stukken groen te behouden
en eventueel uit te breiden. Ik zou hem/haar ervan willen overtuigen dat heel veel inwoners dit heel belangrijk vinden. Bovendien is daar goed te
zien waarom Houten fietsstad 2018 is en dat het daarom ook een uniek stukje maakt in een stad.
Naar de groenzone. Om te laten zien dat de kwaliteit van de leefomgeving Houten zo bijzonder maakt
naar de hoge schaft om te laten zien dat er een aantal statushouders er een zooitje van maak en schade toe brengt aan andermans spullen want
deze burgermeester doet er helemaal niks aan is ook niet persoonlijk aan spreekbaar en zo zijn er nog meer plekken in houten helaas waar mensen
niet fijn kunnen wonen
Naar de intocht van Sinterklaas om te laten zien dat in onze gemeente het sinterklaasfeest achterloopt en nog steeds racistische elementen bevat
Naar de kerktoren op het Oude Dorp om Houten te overzien en te kijken naar Schalkwijk om daar eindelijk Schalkstad te bouwen.
Naar de kooikersplas in de wijk de gilde /bermen
Naar de Koppeling. Deze oorspronkelijke zuidgrens van Houten vormt nu de kloof tussen het oude Houten en het nieuwe Houten. Hoe maken we de
verbinding met Houten Zuid? Hoe betrekken we deze Houtenaren bij alle ideeen en ambities waaraan Houten rijk is?
naar de Lek. Daar is het nog landelijk.
Naar de naauwelijks draaiende windmolens. Een van de weinige dingen die niet goed zijn gegaan in Houten. Snel verplaatsen en dan vergeten.
Naar de parken/grote velden en vragen of hij/zij dit zo laat bestaan in de toekomst. We hebben groen en vooral bomen nodig om te kunnen leven
Naar de plek waar dat op dat moment nodig is. Een plek waar iets positiefs moet veranderen.
Naar de plek waar nog groen is om te laten zien dat we dat nodig hebben
Naar de scholen
Naar de sociale activiteiten in de wijken en dan doelende op ‘de Meerkoet’ en de organisatie Houten & Co, Wereldhuis
Naar de sportlocatie's die de gemeente Houten bied aan binnen sporters.
Door te veel bezuinigingen en slopen van de sporthallen en de groei van Houten is dit drama.
Kinderen moeten meer sporten maar er zit een wachtlijst ivm accommodatie problemen.
Naar de strook grond langs de A27 tussen "vd Valk" en de A12 om te laten zien dat daar ruimte is voor de bouw van windturbines op Houtens
grondgebied. Daar is het al lawaaiig en daar stoort het dus ook niet.
Naar de verhuurmedewerkers van Viveste, die veel woningzoekenden moeten teleurstellen. Om het belang van snel meer sociale woningbouw
duidelijk te maken.
Naar de voedselbank. Het is een schande dat die in Houten nog nodig is!
Naar de wijk/straat waar ik woon - Frambozengaarde.
Vroeger was alles netjes onderhouden. Nu groeit het onkruid als in een weiland en zijn de stoepen verzakt. Stenen liggen schots en scheef.
Naar de winkelgebieden op een zaterdag, waar het winkelend publiek een goede afspiegeling van de Houtense samenleving is.
Naar deze enquete zodat hij/zij weet wat de bewoners echt belangrijk vinden.
Naar een café op het plein, daar koffie drinken en met elkaar praten over het dorp, de groei ervan en hoe je verbinding houdt met de inwoners.

Naar een plek waar de vader/moeder figuur (opvoeder, beslisser, corrigende, voorbeeld, adviseur en inspirator) wordt gemist. 1 op 1 contact met
een "drop-out", waar zijn of haar aanwezigheid het verschil kan maken tussen meedoen of isolatie. Te denken valt aan het bankje met de
hangjongere die met een fles drank in zijn mik of leeg laggaspatroon een prullenbak uit de grond trekt. De lopende band van een supermarkt waar
een klant dagelijks enkel en alleen een sixpack bier koopt. De dumpplaatsen van lege fessen wijn zoals in de hagen bij de moestuinen aan de
Binnenweg en aan het einde van de Schonauwense weg richting kanaal. De looproutes van de wandelaars en hardlopers die in de nachtelijke uren
hun eet/beweegstoornis de baas denken te zijn en graatmager schuw hun stappen zetten, bang om herkend te worden. In de ambulance wanneer
een verward persoon wordt afgevoerd bij een gedwongen opname. Laten voelen dat deze personen er toe doen op hun meest kwetsbare
momenten. Niet alleen de personen die overlast geven maar juist die mensen die minder zichtbaar zijn.
Naar een plek waar hij inzicht krijgt in het leven van een zorgintensief gezin zodat zij serieus genomen worden...
naar een van de sportverenigingen en hem laten zien waarom kinderen sporten zo leuk vinden
Naar Fort Werk aan de Korte Uitweg in Tull en ‘t Waal: combinatie van erfgoed, natuur, recreatie en mensen met een beperking die vol meedoen in
de samenleving. Een inspirerende plek die met zoveel goede intenties is ontwikkeld en waar zoveel mensen blij van worden. Trots op!
Naar gezinnnen die binnen onze welvarende gemeente lijden onder stille armoede, waar het gros van het huidige college van B&W momenteel zo
ver vanaf staat. Ze maakten mooie sier met nieuwkomers, maar vergeten deze steeds groter wordende groep.
Naar het archeologiemuseum aan de Stationserf 99 want daar kun je zien en ervaren dat er al duizenden jaren mensen wonen in het gebied wat we
nu Houten noemen en dat geeft een "bindend" effect.
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Naar het buitengebied en de kleine kernen waar het nog groen is / kan zijn, zo lang projectontwikkelaars ervanaf blijven.
Prachtige uitbreiding van Houten van 4000 naar 50.000 inwoners.
Hoe meer beton plus groen!!! worden geplopt binnen de Rondweg, hoe belangrijker het groene buitengebied wordt voor recreanten. En anders moet
men naar Brabant fietsen of de Veluwe rijden...
Naar het Imkerspark en laten zien dat gebrek aan onderhoud leidt tot verpaupering door brandnetels en onkruid van een in wezen een mooi park.
Naar het Oude Dorp en vragen of die sfeer uitgebreid kan worden naar 't Rond.
Naar het Oude Dorp. Dan kan zij ervaren hoe je een dorps gevoel kan hebben in een gemeente van bijna 50.000 inwoners.
naar Het Rond en naar Het Plein om te laten zien dat Het Rond nog steeds veel bomen mist en nog steeds veel te ongezellig is.
Naar het Rond omdat daar iedere Houtenaar komt. Op deze manier ziet hij wie deel uitmaakt van de Houtenaar gemeenschap en kan hij mensen
aanschieten voor een praatje en er achter komen wat er bij hen leeft
Naar het Rond. Kijk eens hoe lelijk het hier is.
Naar het skatepark en daar zorgen voor licht zodat men s,avonds ook kan skaten en er beter zicht op is
naar het speelbos, omdat dat een mooi plekje is zowel voor volwassenen (mooi en rustig, natuur) als kinderen (lekker ravotten)
Naar het veldje achter ons huis om samen met mn zoontje van 5 te voetballen
Naar het verzorgingshuis. Omdat dat de plek is waar de meeste van ons komen te zitten en je daar goed ziet hoe het zich vergaat in het leven
Naar het voor veel geld vernieuwde winkelcentrum Het Rond. Hopelijk ziet hij / zij er een uitdaging in om dit zwarte crematorium te veranderen in
een kleurrijk hart, waar de mensen vrolijk kijken.
Naar het Wereldhuis om hem te laten zien wat daar gebeurt en hoe belangrijk dat is.
Naar het zwemuurtje van "Zwemmen zonder Drempels" op woensdagavond in De Wetering om deze mooie en belangrijke activiteit te kunnen
behouden.
Naar kooikerspark om te laten zien dat de groene stukken in houten moeten blijven
Naar mijn (t)huis om de dagelijkse uitdagingen te laten zien/vertellen en waar ik als bewoner van Houten behoefte aan heb; ik weet nl. dat er meer
met eenzelfde bijltje als ik hakken. (het gaat dus niet om mij als persoon maar om mijn situatie als voorbeeld)
Naar Nieuw Wulven tegenover de afslag Velden teneinde hem/haar er van te overtuigen dat daar nu eindelijk een ingang en parkeerplaats moet
komen met daarachter in Nieuw Wulven het Houtense Pannenkoekenrestaurant en naar de Buitenwereld om te laten zien dat het echt tijd is om "De
Heuvel" eveneens om te zetten in een restaurant en kleine evenementenlocatie !!
Naar nieuw wulven, om het belang te laten zien van de natuur en dat dit behouden blijft voor volgende generaties.
Naar onze wijk om te laten zien wat. Eranderd moet worsen
Naar Sportschool Jellema. Een prachtige plek waar kinderen door een mooi sport veel leren over zichzelf en elkaar.
Naar 'tGoy om te laten zien hoe mooi dit dorp is, maar dat er gelijktijdig wel mag wat gebeuren aan onderhoud van straten en stoepen.
Naar winkelcentrum Castellum en vertellen dat daar zichtbaar op straat (tussen de winkels in) gedeald wordt en graag zou willen dat er op Castellum
toezicht houders/agenten zijn. Voorheen zag ik nog weleens toezichthouders, maar nu helemaal niet meer.
Nee, de nieuwe burgemeester moet niet naar 1 plek, die moet een uurtje (of 2) fietsen! Stukje buitengebied, rode fietspaden die verbinden, beetje
bedrijvigheid, wat verschillende wijken.
nieuw wulfen vanwege mooie kansen voor natuur dicht bij huis.
Nieuw Wulven als voorbeeld voor postzegeltjes die we hebben. Er is bestuurlijk te weinig aandacht voor groen en recreatie. We moeten bouwen, en
de mobiliteit en werkopties verbeteren, maar groen wordt vergeten. En ook recreatie, want al die mensen moeten naar buiten kunnen. Biodiversiteit
is een groot probleem maar nog teveel een linkse hobby. Er is actie nodig.
Nieuw Wulven om te laten zien hoe het zou moeten blijven.
Nieuw Wulven omdat daar dreigt te gebeurenwat voorkomen had moeten worden. Onbegrijpelijk dat deze oase van rust op de schopoet voor nog
meer van hetzelfde.
Nieuw Wulven, omdat deze groene long meegegroeid is met Houten
Nieuw wulven, prachtig stukje natuur voor ouderen, kinderen, paarden, honden en dat zonder de massa van horeca ed.
Nieuw Wulven. Hoe in korte tijd hier een prachtig afwisselend bos is ontstaan waar je ondanks de beperkte omvang uren kan ronddwalen en
genieten van de rust en de natuur, waar kinderen kunnen spelen met wat de natuur te bieden heeft, waar gezinnen in de zomer picknicken met zelf
meegebrachte producten. Even los van de consumptiemaatschappij. Zo'n mooi stukje natuur op loop- en fietsafstand van je huis is uniek.
Nieuw Wulven. Natuur in en rond de leefomgeving. Dat hoef je toch niet uit te leggen!
Nieuw Wulven. Prachtige, groene plek.
Nieuw Wulven. Terrein in Houten dat aan zoveel groepen en alle lagen van de bevolking plezierige omgeving biedt.
Nieuwe wijk hoge schaft ,er word meermaals speel plek beloofd alleen nu spelen de kinderen op een gevaarlijk stukje weg
Nvt
Nvt
Ons afvalhok, omdat het verbergt wat we in Houten anders zouden moeten regelen: meer samen, meer faciliteren en veel meer doorpakken. Al
ruim 2 jaar wordt ons beterschap beloofd, tegelijkertijd is er rondom het afvalhok al heel erg veel wél goed opgepakt, maar deze problemen waren
‘zichtbaar’. Armoede, verslaving, afval, sociaal zwakkeren, zijn allemaal “onzichtbaar”, en het komt samen in ons afvalhok.
Ons huis en dan vanuit de dakkapel de landschapvervuiling laten zien
Onze basisschool, gezien al jaren de gemeente moet beslissen wat daarmee gaat gebeuren.
Onze wijk, om te laten zien hoe heerlijk we hier kunnen wonen
Op bezoek gaan naar de oudere mensen die hard aandacht nodig hebben.
Op de fiets door en om houten.
Oud wulfseweg/ oud wulven
Oude dorp
Oude dorp
Oude dorp als kern van een groeiende gemeente met dorpse waarden

Pagina 23 van 25

Oude dorp is de kern van houten
Oude dorp met zijn mooie en gezellige uitstraling
Oude Dorp om de warmte van de mensen daar te ervaren en dat mee te nemen in de verbinding naar andere wijken.
Oude Dorp om te laten zien dat we een dorp zijn
Oude dorp vs het rond
Oude dorp, dit is zoals houten hoort te zijn.
Oude dorp, gezellig, authentiek
Oude dorp, het gezelligste stukje houten.
Oude dorp, om het dorpse gezicht te behouden.
Oude dorp, om te laten zien dat dit zo moet blijven.
Oude dorp. Omdat dit kenmerkend voor Houten is.
Oude dorpskern en de karakteristieke plekken met hisorie van houten
Over onze fietspaden, door parken en nieuw wulven naar het oude dorp
Parkeren op de Bouw een bijzonder gevaarlijke en ergeniswekkende situatie.
Peuterspeelzaal, hier is de nieuwe generatie
Plein Castellum, vanwege de onveilige verkeerssituatie waar niks aan gedaan word.
plein oude dorp
Plein Oude Dorp. Omdat Houten een groot dorp is.
Plekken van hangjongeren ihkv drugsgebruik
Rietplas
Rietplas in de zomer. Zo veel inwoners genieten daar van het buitenleven.
Rietplas, incl. met het pontje naar het jongereneilandje :)
Ritje langs de lekdijk
Rondje buitengebied. Koester het groen en de boeren die er nog zijn.
Schalkwijk
Schalkwijk
Schalkwijk
Schalkwijk, ook de buitenkern telt mee
Schoneveld. Om te laten zien hoe belangrijk een gemeenschapsgebouw is en hoe veel plek er nodig is voor de mensen. Van muziek tot bridge en
van bieb tot Atelier. Omdat er een hartverwarmende inwonersactie was om het gebouw te restaureren.
Skatebaan Imkerspark , deze (sport)cultuur mag meer aandacht in de gemeente krijgen .
Het zijn geen speeltuinen maar plekken waar kinderen / jongeren elkaar ontmoeten, sporten en zichzelf ontwikkelen.
Betere parken / overdekt park zou wel passen bij onze gemeente.
Slingergebied. Mooi stuk innovatie van het centrum (theater, busstation, Huis van Houten, nieuw winkelcentrum, etc.)
Maar als aandachtspunt de slechte overzichtelijkheid van de inprikker naar de P-garage bij de Molen meegeven. Voor fietsers af en toe gevaarlijke
situatie.
Speeltuin de vijfwal bij OBS de plantage; omdat dit zo’n prachtig stuk écht Houten is waar de toekomst van Houten (lees:kinderen) plezier maakt.
Houten is een prachtig dorp met zoveel positiveit, laat de burgemeester dat vasthouden.
Sportpark de Meerpaal om honk/softbal van de Houten Dragons onder de aandacht te brengen. Het zou leuk zijn als hij zou komen honkballen of
softballen. Dan kan hij zien dat het clubhuis veel te klein is voor de grote hoeveelheid mensen die er gebruik van moeten maken. Er is een overkill
aan hockey, waardoor de handbal en Houten Dragons ondersneeuwen.
Sportvelden
Station Houten Castellum. Geluidsoverlast aanpakken. Het station is daarnaast ook een zeer ongure plek bij wind/koude. Een overkapping zou
beide problemen aanpakken! (met Prorail) Plus overlast van verkeerd gestalde fietsen om station/fietstransferium/winkelcentrum Castellum.
SV Houten parkeerplaats op zaterdagochtend. Hier moet snel iets aan gedaan worden door de gemeente voordat er slachtoffers vallen vanwege
lopen op de rondweg van en naar alternatieve parkeerplekken.
'T Goy. Daar kunnen de bewoners het best een les in draagvlak geven. De burgemeester is waarschijnlijk de laatste man die band tussen college
en bevolking kan herstellen.
'T Rond, omdat daar mensen uit alle delen van de gemeente komen voor de boodschappen, te shoppen of een hapje en drankje. Praat en luister
met ze en je weet wat in Houten speelt.
'T Rond. Het is daar helemaal niet gezellig of iets te doen in het weekend. Oude dorp is veel gezelliger met de terassjes en cafés
Terras achter de linielanding. Vanwege de wijdte, de paarden, de historie, en ook het nieuwe initiatief.
Theater
Tuin Brassica in Schalkwijk, een ontmoetingsplek voor jong - en oud.
Uiteraard het Plein in het Oude Dorp. Al sta je in je eentje op een leeg Plein, het is er toch aangenaam, gezellig en dorps.
Verdronken bos in Schalkwijk, mooi!
Verdronken bos, mooist bewaarde plekje van Houten
Verkeerssituatie van busstation naar parkeergarage de Molen. Een zeer lastige situatie voor auto's en gevaarlijk voor fietsers.
verschillende verkeerssituaties en de daar bij behorende onveilige gevolgen van verkeerde inrichting
Verschillende wijken en buurten - daar waar mensen wonen.
vijfwal bij het Stekje; heel gevaarlijk oversteek van auto's, fietsers, voetgangers, spelende kinderen - twee scholen dicht bij elkaar, dus 8:20 is
vreselijk druk en gevaarlijk
Voedselbank Houten
Voedselbank, hoe kan het dat er nog mensen hier wonen die naar de voedselbank moeten
Voedselbank, wereldhuis, krinkloop-centrum, Wulfsebos
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Vooral naar plekken waar iets mis is gegaan om uit te leggen wat er mis is gegaan en hoe het dus niet moet.
Bijv. Buitenzwembad dat leeg staat, het Amsterdam Rijnkanaal waar het nu erg kaal is door achteraf onnodig gekapte bomen en dan kunnen gelijk
de windmolens worden meegenomen om te analyseren wat bij een dergelijk project in de toekomst beter moet.
vraag is niet relevant. de burgemeester dient alle plekken en wijken bezoeken.
vrijwilligerswerk organisaties. Hier klopt het hart van de samenleving en Houten
VV Schalkwijk en/of Tour de Schalkwijk. Om te laten zien hoe een kleine kern als Schalkwijk zelf geweldig mooie activiteiten organiseert voor
iedereen in het dorp.
waar Houten nog woningen kan bouwen
weet ik niet
Wereldhuis, als plaats van waarden, verbinding en sociale innovatie
Werk aan de kote uitweg vanwege Reinaerde
Wijk de Hagen en hem vragen om daar meer parkeerplekken te laten maken met meer elektrische laadpalen en echte speelplekken voor kinderen.
Wijk de weides voor wat meer speel gelegenheden ook voor de allerkleinsten... en meer prullenbakken met een standaard voor poepzakjes
Wijkcentrum de Meerkoet of Schoneveld
Wijken waar koop en huurwoningen naast elkaar staan zodat er een mooie samenstelling van de bevolking is. Vluchtelingen horen ook in deze
wijken thuis zodat ze snel in de bevolking worden opgenomen.
Willekeurige basisschool, omdat daar de toekomst van Houten opgeleid wordt en er de meeste burn-outs zijn
Windmolenpark. Voorbeeld hoe het bestuurlijk niet moet, maar wel moet gebeuren om voor een duurzame gemeenachap te zorgen, desnoods
tegen weerstanden in
Windmolens. Hoe lelijk ze zijn, en het landschap ontsieren
Winkelcentrum Het Rond. Er is de afgelopen periode veel aan gedaan, maar het mist nog steeds de gezelligheid. Veel winkelpanden staan leeg.....
Woningen waar asielzoekers opeen neer gezet worden die niet e eens Nederlands praten en begrijpen hoe dan????
Woon hier te kort om een plek te kunnen zeggen
Wulven. Dat moet blijven zoals het is. Een uniek stukje ongerepte natuur. Zonder toevoegingen van horeca en of overnachtings hutten
Zo goed als naar elke straat bij ons in de buurt en laten zi3n hoe weinig de jeugd buiten is en echt geniet van het buiten leven
Zorg- en onderwijs instellingen. Ik denk dat met de groei van Houten daar focus moet liggen op ontwikkeling.
zou hem op de fiets door houten laten fietsen en niet een maar meerdere mooie punten van houten tonen en laten zien wat voor fijne gemeente het
is
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