
Dorpsbelangen Huizen is voor lage lokale 
lasten. De afvalstoff enheffi  ng moet met 
€200,- verlaagd. In 2014 is op ini� a� ef 
van Dorpsbelangen Huizen de teveel 
betaalde afvalsto� effi  ng terugbetaald: 
voor meerpersoonshuishoudens €122,-.

Energiezuinige maatregelen moeten 
ges� muleerd en waar mogelijk 
gesubsidieerd worden.

Bij belangrijke thema’s is het referendum 
een prima middel om tot een goede 
beslissing te komen. De mening van de 
inwoners moet serieus genomen worden.

De snelle busverbinding hee�  Huizen 
al en deze moet behouden blijven. Een 
lightrail of treinverbinding is noodzakelijk.

Laat onze kust zoveel mogelijk met rust. 
De zorgen van omwonenden moeten bij 
de Kustvisie serieus genomen worden.

Mensen met een laag inkomen 
moeten worden ondersteund 
met onder andere de 
mogelijkheid van kwijtschelding 
van lokale lasten.

Een levendig verenigingsleven 
is belangrijk voor het sociale 
leven. Vrijwilligers zijn daarbij 
van onmisbaar belang. Zonder 
hen zou ons dorp veel minder 
aantrekkelijk zijn.

Het onderwijs dragen wij 
een warm hart toe. Een fris 
binnenklimaat, zowel in 
bestaande als nieuw te bouwen 
scholen, is voor Dorpsbelangen 
Huizen heel belangrijk.

Incidenteel mogen winkels op zondag 
open, maar geen verplich� ng! 
Dorpsbelangen Huizen wil behoud 
van de koopkracht in ons dorp. De 
kermis hoort in het centrum.

Veiligheid is voor Dorpsbelangen 
Huizen prioriteit nummer 1. 
Wij willen een schoon, goed 
onderhouden, groen en vooral 
veilig dorp. 

Wat groen is, moet groen blijven!

Dorpsbelangen Huizen is blij dat 
de te grote uitbreiding van het 
winkelcentrum met 8600m2 van de 
baan is. Het dorpse karakter moet 
behouden blijven, en parkeren 
gra� s!
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Dorpsbelangen Huizen: Zelfstandig 
opererend uitsluitend gericht op de 

Huizer samenleving























De fusie is zeker géén 
gepasseerd sta� on. 
Huizen moet Huizen blijven.

Samenwerken OKÉ, 
samenvoegen NÉÉ.
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De énige echte Dorpspar� j van Huizen

Dorpsbelangen Huizen

41 Marian Rebel
2 Jan Driessen
3 Bonnie Okkema
4 Tjitske Groeneveld
5 Henk Jongerden
6 Gerard Horst
7 Kaylee Groeneveld
8 Gert Oudhof
9 Bert Schaap
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