Referendum Ruimtelijke Koers
De gemeenteraad van Houten heeft een raadplegend referendum uitgeschreven. Dit
referendum gaat over de Ruimtelijke Koers Houten 2040. De raad legt de volgende vraag aan u
voor:
Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?
Het referendum wordt gehouden op 17 maart. Dit is tegelijk met de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. U kunt op deze dag uw stem uitbrengen in de stemlokalen. Voor mensen uit
risicogroepen zijn enkele stemlokalen ook geopend op 15 en 16 maart.
De uitkomst van het raadplegend referendum is niet bindend, het is een advies aan de
gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee laten
wegen in hun besluit.
De gemeenteraad van Houten besluit op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers
Houten 2040.
U kunt uw stem uitbrengen. Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per post stemmen. Voor
het referendum gelden dezelfde coronamaatregelen als voor de verkiezingen.

Wilt u liever direct contact? Bel de gemeente (030) 63 92 611 voor de referendumlijn.

Over het referendum
In Houten wordt een referendum gehouden. Maar wat is een referendum eigenlijk?

Wat is een referendum?
Een referendum is een ‘volksstemming’. Alle stemgerechtigde burgers mogen zich dan
uitspreken over een bepaald politiek onderwerp. Er is meestal één bepaalde stelling, waarop ja
of nee (of blanco) gestemd kan worden.
In de wereld zijn veel landen en gemeenten die referenda uitschrijven. Deze zijn vaak bindend.
Dit betekent dat de volksvertegenwoordigers zich eraan moet houden. In Nederland is dit niet
het geval.

Het raadplegend referendum
Nederland kent geen bindende referenda, alleen maar een adviserende volksstemming. We
spreken dan over een raadplegend referendum. Op basis van de plaatselijke
referendumverordening kan ook de gemeente Houten zo’n referendum houden. Afgesproken is
dat het referendum geldig is als tenminste 30% van de kiesgerechtigden een geldige stem
heeft uitgebracht. De uitslag wordt berekend op basis van een meerderheid van het totaal
uitgebrachte geldige stemmen.
Bent u benieuwd hoe de gemeente het referendum in Houten heeft geregeld? Sla er dan de
referendumverordening Houten op na.

Het Referendum Ruimtelijke Koers
Al enkele jaren is de gemeente Houten bezig met het ontwikkelen van een visie op extra
woningbouw in Houten. Volgens de gemeente Houten is dit nodig om tegemoet te komen aan
de woningbehoefte in de gemeente. Sindsdien is regelmatig onderzocht wat, waar en hoe er
gebouwd kan worden.

De Ruimtelijke Koers in de raad
In september 2021 is een het uiteindelijke visiedocument ter besluitvorming aangeboden aan
de raad. Bij dit ‘Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040’ zat ook een reactie van het college
(gemeentebestuur) op de 400 ingediende zienswijzen. Enkele maanden later, op 21 januari
2021, heeft de raad besloten een raadplegend referendum te houden over het voorgenomen
besluit Ruimtelijke Koers. Om tot een goede beslissing te komen wil de raad eerst de inwoners
van Houten om hun mening vragen. Dit gebeurde op verzoek van de initiatiefnemers van het
referendum. Dit verzoek voldeed aan alle voorwaarden om tot een referendum te komen.

De vraagstelling
Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad de vraagstelling vastgesteld. Dit gebeurde op advies
van de onafhankelijke referendumcommissie van de gemeente Houten. In navolging van dit
advies luidt de referendumvraag als volgt:
Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?
Het referendum wordt gehouden op 17 maart. Dit is tegelijk met de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. U kunt uw stem ook al eerder uitbrengen, op 15 en 16 maart.

Wat gebeurt met uw stem?
De uitkomst van het referendum is een advies van de stemgerechtigde inwoners van Houten
aan de gemeenteraad. Uw gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee
laten wegen in hun besluit. De raad beslist op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers
Houten 2040.

De referendumcommissie
Houten heeft een onafhankelijke referendumcommissie. Deze is ingesteld door de
gemeenteraad. De commissie geeft onder andere advies – gevraagd en ongevraagd - aan de

gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders. Ook behandelt zij klachten over
de manier van campagnevoeren of over de neutrale informatievoorziening.
De referendumcommissie handelt volgens het Reglement referendumcommissie.

Samenstelling en contact
De referendumcommissie bestaat uit deskundigen die geen binding hebben met de
gemeentelijke organisatie. In de commissie zitten Charlotte Wagenaar (voorzitter), Marion
Veerbeek en Jan van der Valk. Ambtelijk secretaris is Inez Derks.
U bereikt de commissie via referendumcommissie@houten.nl of door secretaris Inez Derks te
bellen, via het algemene nummer van de gemeente: 030 6392611.

Taken en adviezen
De taken van de referendumcommissie staan in de Referendumverordening Houten. De
commissie beoordeelt of een referendumverzoek aan de eisen voldoet. Ook adviseert zij de
gemeenteraad over de vraagstelling van een referendum.
De referendumcommissie geeft verder het college advies over aanvragen om subsidie voor het
voeren van campagne. Daarnaast kan de commissie gevraagd of ongevraagd advies geven aan
de raad of het college over allerlei zaken die met een referendum te maken hebben. Denk
hierbij aan de neutrale informatie die de gemeente over een referendum geeft.
De adviezen die de referendumcommissie geeft zijn openbaar. U vindt de tot nu gegeven
adviezen hieronder:
• Eerste advies referendumcommissie (PDF, 155KB)
• Advies referendumcommissie mbt handtekeningenlijst (PDF, 191KB)
• Advies referendumcommissie mbt neutrale informatievoorziening (PDF, 126KB)
• Advies referendumcommissie mbt opnieuw openstellen subsidieregeling (PDF, 105KB)
• Advies referendumcommissie mbt raadsbehandeling RK (PDF, 103KB)
• Advies referendumcommissie mbt subsidieregeling (PDF, 144KB)
• Advies referendumcommissie mbt vraagstelling (PDF, 191KB)
• Brief referendumcommissie mbt voorgenomen raadsbesluit RK (PDF, 46KB)

Klachten
Bij een referendum hoort ook campagne voeren. Iedereen moet de ruimte hebben om dat op
zijn of haar manier te doen. Als er klachten zijn over de manier waarop voor- of tegenstanders
campagne voeren dan kunt u dat doorgeven aan de referendumcommissie. Heeft u een klacht?
Stuur deze dan naar referendumcommissie@houten.nl.

Subsidie en campagnevoeren
Als er een referendum is in Houten en u wilt campagne voeren, dan kunt u daarvoor financiële
ondersteuning krijgen. Bent u een rechtspersoon of wilt u met tenminste drie kiesgerechtigden
een voor-, tegen- of neutrale campagne voeren? Dan kunt daarvoor een beroep doen op de
Subsidieregeling Referendum Gemeente Houten.

Website subsidie referendum
Het aanvragen van subsidie voor het Referendum Ruimtelijke Koers is inmiddels niet meer
mogelijk. De webpagina blijft open voor iedereen die bijvoorbeeld een aanvraag heeft
ingediend of een subsidiebeschikking heeft ontvangen. U vindt hier relevante informatie over
procedures, bezwaar of nadere informatie over de verantwoording of afhandeling van de
subsidie.

Subsidietoekenningen
Voor de campagne voor het referendum Ruimtelijke Koers zijn er gedurende de opengestelde
periode van aanvragen, diverse subsidieverzoeken binnengekomen. Deze zijn doorgezonden
naar de referendumcommissie voor advies. Het college heeft deze adviezen overgenomen. Een
overzicht van de adviezen per individuele aanvraag vindt u bijgaand. Uit privacy overwegingen
zijn persoonlijke gegevens in de documenten onzichtbaar gemaakt.

Documenten & links
Algemene regelingen:
• Reglement referendumcommissie
• Referendumverordening Houten
Adviezen Referendumcommissie:
• Subsidieregeling referendum gemeente Houten (PDF, 158KB)
• Subsidiewebsite referendum
• Subsidietoekenningen (PDF, 190KB)

Het raadsbesluit en de stukken
De gemeenteraad van Houten besluit op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers
Houten 2040. De gemeente vraagt u als kiesgerechtigde inwoner van Houten om uw mening
over dit ‘voorgenomen besluit’
Hieronder leest u waar dit besluit over gaat. Tevens zijn opgenomen alle relevante
onderliggende stukken, waaronder het voorgenomen raadsbesluit zelf, het raadsvoorstel en
het Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040

Het raadsbesluit
In grote lijnen staat in dit besluit het volgende:
De Ruimtelijke Koers is de visie en strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten tot
2040.
• Deze ontwikkeling vindt vooral plaats in het Centrum, De Koppeling en De Molenzoom.
• Onderzoeken of het gebied Noordwest (Doornkade, Hof van Wulven en Utrechtseweg
Oost) zo kan worden ontwikkeld dat de woningen verder van de snelweg komen te
liggen.
• Onderzoeken of Hof van Wulven een andere uitwerking kan krijgen. Bijvoorbeeld meer
sport, groen en/of bedrijvigheid.
• In Houten Oost geen windturbines of zonneparken toelaten. Er komt onderzoek naar
woningbouw in combinatie met een landschapspark.
• Fietspaden moeten veiliger worden en er komt een voetpadennetwerk.
• Er komen geen hogere gebouwen bij de entree van het oude Dorp (Dorpsstraat).
• Tenminste 5% van de nieuwe woningen wordt via inwonersinitiatieven gebouwd.
• Binnen de gemeente komt meer ruimte voor biodiversiteit en meer groen om te
bewegen en te ontmoeten.
•
•
•

Raadsvoorstel (PDF, 227KB)
Raadsbesluit (PDF, 114KB)
Concept Ruimtelijke Koers (PDF, 75,7MB)

De Stukken
Alle documenten van de Ruimtelijke Koers die aan de gemeenteraad zijn gestuurd, vindt u als
downloads hieronder.
•
•
•
•

GEAMENDEERD Raadsvoorstel en - besluit Ruimtelijke Koers (PDF, 235KB)
Gewijzigd Raadsvoorstel Ruimtelijke Koers - beslispunt 2f toegevoegd (PDF, 225KB)
Bijlage 1 - Ruimtelijke Koers met aangegeven wijzigingen (PDF, 48MB)
210108 Corrigendum Ruimtelijke Koers 9 (PDF, 197KB)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijlage 1.1 - Atlas-werkboek Houten 9 (PDF, 22,6MB)
Bijlage 1.2 - Studie ruimtelijke modellen (PDF, 49,8MB
Bijlage 1.3 - Participatie en communicatie Ruimtelijke Koers (PDF, 37,3MB
Bijlage 1.4 - 1. Trends en ontwikklingen en wonen en wonen & zorg (PDF, 16MB)
Bijlage 1.4 - 2. Notitie Prettig werken in Houten (PDF, 5,2MB)
Bijlage 1.4 - 3. Maatschappelijke Voorzieningen (PDF, 6,5MB)
Bijlage 1.4 - 4. Duurzaamheid (PDF, 1,3MB)
Bijlage 1.4 - 5. Natuur, landschap en recreatie (PDF, 24,8MB)
Bijlage 1.4 - 6. Mobiliteit (PDF, 18,4MB)
Bijlage 1.4 - 7. Technische aspecten (PDF, 40,2MB)
Bijlage 1.4 - 8. Rapport Bevolkingsprognose Houten 2020 (PDF, 1,8MB)
Bijlage 4. Reactienota op zienswijzen Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 (PDF,
2,3MB)
201120 Bijlage notitie lucht- en geluidskwaliteit RK (Goudappel Coffeng) (PDF, 64KB)
201120 Beantwoording technische vragen RK gemeenteraad (PDF, 406KB)
Leeswijzer Toezeggingen RTGs en overige stukken voor de raad Ruimtelijke Koers (PDF,
90KB)
1 - Toezeggingen RTG Ruimtelijke Koers (PDF, 189KB)
2 - Toezeggingen 3, 4 en 5 - RTG 10 december 2020 (PDF, 163KB)
3 - Financieel perspectief Ruimtelijke Koers (openbaar) (PDF, 213KB)
4 - Investeringsagenda landschap groenstructuur (PDF, 451KB)
5 - Informatiesessie 6 januari antwoord vraag Goudappel Coffeng D66 (PDF, 72KB)
6 - Informatiesessie 6 januari presentatie GGD (PDF, 1,1MB)
210118 Reactie GGD nav vragen infoavond Houten 6-1-2021 (PDF, 185KB)

U kunt deze informatie en meer ook vinden op de webpagina van de gemeenteraad over de
raadsvergadering van 21 januari 2021.

Amendementen en moties
In de raadsvergadering van 21 januari heeft de gemeenteraad diverse amendementen en
moties in stemming gebracht. De amendementen zijn inmiddels verwerkt in het voorgenomen
besluit dat aan u als kiezer voorligt. Wilt u weten waar deze amendementen en moties over
gaan en wat de uitslag van de stemming in de raad was? Kijk dan op dit overzicht Verworpen en
aangenomen amendementen en moties 21 januari 2021.
Bent u benieuwd naar de amendementen en moties zelf? U vindt deze op de webpagina van de
gemeenteraad. Hieronder vindt u een lijst met alle beschikbare informatie over de ingebrachte
amendementen en moties.
•

Amendementen en moties (PDF, 99KB)

Waar gaat het over?
De Ruimtelijke Koers is een visiedocument. Het geeft richting aan wat, waar en hoe we in
Houten tot 2040 woningen willen bouwen. Het is dus geen concreet en uitgewerkt bouwplan.
Het vormt een kader met spelregels en richtlijnen, voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten
tot 2040. Op basis hiervan gaan inwoners, ontwikkelaars, eigenaren, de woningcorporatie en
de gemeente aan de slag.
Hieronder vindt u in grote lijnen informatie over de aanleiding voor en de inhoud van de
Ruimtelijke Koers. Ook leest u over het proces van de totstandkoming ervan en treft u een lijst
met relevante documenten aan.

Uitwerking per thema en gebied
Deze neutrale informatievoorziening gaat dieper in op de Ruimtelijke Koers per thema en per
gebied. Deze uitwerkingen worden de komende dagen regelmatig aan deze website
toegevoegd. Houdt u daarom deze website de komende tijd goed in de gaten. U kunt ook kijken
op de facebookpagina. De thema- en gebiedsgerichte toelichtingen worden daar
aangekondigd.

De Ruimtelijke Koers
Aanleiding
Er is volgens onderzoeksbureau Companen behoefte aan ongeveer 4.800 woningen tot 2040 in
Houten. Ook laat het onderzoek zien dat er vooral extra woningen nodig zijn voor ouderen,
jongeren en gezinnen met een laag - of middeninkomen. Jongeren zoeken veelal betaalbare
starterswoningen, ouderen vinden vooral zorg en voorzieningen in de directe omgeving
belangrijk. Veel gezinnen met jonge kinderen willen graag een huis met tuin en een school in de
buurt.

Inhoud
In de Ruimtelijke Koers stelt het college de raad voor om minimaal 4.800 woningen bij te
bouwen. Er is in grote lijnen uitgewerkt wat, waar en hoe er gebouwd gaat worden. Dan gaat
het niet alleen om nieuwbouw van woningen maar ook om het ombouwen van leegstaande
kantoor-, winkel- en bedrijfspanden. Naast woningen biedt dit ruimte aan onder andere horeca
en op enkele plekken detailhandel, scholen en maatschappelijke voorzieningen.
Deze ontwikkeling vindt hoofdzakelijk plaats in de gebieden Centrum, Molenzoom en de
Koppeling. Het gaat hierbij om eengezinswoningen en appartementen in een combinatie van
laagbouw en hogere bouw variërend van 2 tot maximaal 14 lagen. In de openbare ruimte in en

om Houten komt meer groen. Het natuurgebied Nieuw Wulven wordt bijvoorbeeld vergroot en
langs de centrumgracht komen bomen en natuurlijke oevers.

Inbreng uit de samenleving
De Ruimtelijke Koers is gemaakt met de inbreng van veel inwoners, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en experts. Dit participatieproces is met ongeveer 3000 mensen
doorlopen in het afgelopen jaar.
Vervolgens zijn er bijna 400 zienswijzen uit de samenleving ontvangen door de gemeente
Houten. Deze zijn door het gemeentebestuur beoordeeld en van een reactie voorzien.
Vervolgens zijn ze in het nieuwe Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040 verwerkt. Het college
heeft haar antwoord op alle zienswijzen gebundeld. Deze staan in ‘de Reactienota’ (PDF, 2,16
MB).
Na een serie rondetafelgesprekken (RTG’s) heeft de gemeenteraad op 19, 20 en 21 januari drie
avonden gedebatteerd over de concept Ruimtelijke Koers 2040.

Het vervolgproces
De Ruimtelijke Koers is een ruimtelijke visie. De uitwerking daarvan zal komende jaren
stapsgewijs gaan. Naar aanleiding van de visie maakt de gemeente hiervoor locatie- of
gebiedsplannen. Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Of
een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij een nieuw of aan te passen bestemmingsplan
volgt wederom een inspraakproces en kunnen inwoners zienswijzen indienen en in beroep
gaan. De gemeente informeert de inwoners op de gebruikelijke manier als zo’n proces start via
de gemeentelijke nieuwspagina in Het Houtens Nieuws (het Groentje).

Documenten
Alle documenten van de Ruimtelijke Koers:
Ruimtelijke Koers (PDF, 85 MB)
Ruimtelijke Koers met aangegeven wijzigingen (PDF, 85 MB)
Bijlagen Ruimtelijke Koers
• Reactienota (PDF, 2,16 MB)
• Atlas Werkboek (PDF, 22 MB)
• Studie Ruimtelijke modellen (PDF, 47 MB)
• Participatie en communicatie
• Trends en ontwikkelingen, wonen, wonen en zorg (PDF, 15,24 MB)
• Notitie prettig werken in Houten (PDF, 4,96 MB)
• Maatschappelijke voorzieningen (PDF, 6,23 MB)

•
•
•
•
•

Duurzaamheid (PDF, 1,26 MB)
Natuur, Landschap en recreatie (PDF, 24 MB)
Mobiliteit (PDF, 17,53 MB)
Technische aspecten (PDF, 38 MB)
Bevolkingsprognose Houten 2020 (PDF, 1,54 MB)

Overige documenten:
• Toelichting Stedenbouwkundige spelregels en richtlijnen (PDF, 7,22 MB)
• Toelichting woonmilieus Ruimtelijke Koers (PDF, 8,56 MB)
• Notitie Lucht- en geluidskwaliteit
• Aanvullende reactie GGDrU advieswaarden geluid en lucht

Hoe kan ik stemmen?
Bij het stemmen voor het referendum Ruimtelijke Koers is veel hetzelfde als bij het stemmen
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze vinden ook gelijktijdig plaats. Op de gemeentelijke
websitepagina over de verkiezingen vindt u alles wat u weten moet:
www.houten.nl/verkiezingen
Toch zijn er wel een aantal verschillen met het stemproces zoals voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
• Voor het referendum kunt u alleen stemmen bij de stemlokalen in Houten. U kunt dus
niet in een andere gemeente stemmen.
• U kunt alleen iemand machtigen voor het referendum die in Houten kiesgerechtigd is.

Wie mogen stemmen?
U mag in de gemeente Houten stemmen over het referendum als:
• u in de gemeente Houten woont en daar op 1 februari 2021 stond ingeschreven;
• u 18 jaar of ouder bent op 17 maart 2021;
• u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een ander land van de Europese Unie. Of
u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
• u niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter. Bijvoorbeeld als bijkomende
straf bij een strafrechtelijke veroordeling.

Briefstemmen 70+
Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u voor
het referendum per brief stemmen, net als bij de Tweede Kamerverkiezing.
Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u
drie opties om te stemmen, namelijk:
• stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;
• een volmacht geven aan een andere kiezer;
• per brief stemmen.
Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Stemmen in Coronatijd
Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens de verkiezingen zo klein mogelijk te
maken, is een reeks van extra maatregelen genomen.

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in alle gemeenten in een aantal stemlokalen
vervroegd worden gestemd voor de Tweede Kamer. Dat gebeurt vooral voor kiezers die extra
risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wilt u weten wie tot de coronarisicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM.
Hier vindt u meer informatie over stemmen in Coronatijd in Houten:
www.houten.nl/gemeenteraad-en-college/verkiezingen/stemmen-in-coronatijd

Stemlokalen
•
•
•

De stemlokalen zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.
De verkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart 2021.
Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart zijn enkele stembureaus open**.

Met uw stempas, kiezerspas of volmacht en uw legitimatiebewijs* kunt u gaan stemmen in één
van de stembureaus in de gemeente Houten.
*) Het legitimatiebewijs mag ten hoogste 5 jaar verlopen zijn en moet dus geldig zijn geweest
tot 18 maart 2016!
**) Deze zijn vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de
risicogroepen behoren.
Let op!
Dit overzicht kan worden aangepast. Kijk voordat u naar het stembureau gaat nog een keer op
deze website! Dit voorkomt dat u misschien voor niets naar een locatie gaat die niet meer
beschikbaar is als stembureau.

Overzicht stembureaus
Stembureau

Adres

Plaats

Maandag
15 maart

Dinsdag
16 maart

Woensdag
17 maart

Gemeentehuis

Het Kant 2

Houten

open

open

open

RKBS Van Harte School

Loerikseweg 11 a

Houten

open

Zalencentrum Rest. De
Engel

Burg. Wallerweg 2

Houten

open

App. complex Op Houten

Koningin Wilhelminaweg 1

Houten

OBS De Bijenkorf

Riddersborch 143

Houten

open

open

open
open

Maandag
15 maart

Dinsdag
16 maart

Woensdag
17 maart

Stembureau

Adres

Plaats

Tent nabij Montessori
basisschool

Vikingenpoort 30

Houten

open

Techniek Fabriek

Scherpencamp 2

Houten

open

Stichting Het Lokaal

Putterhaag 2

Houten

open

Gymzaal De Velduil

Eggeveld 2

Houten

open

ONVZ

De Molen 66

Houten

open

Sociaal Cultureel Centrum
De Ploeg

Beusichemseweg 51

't Goy

open

Sociaal Cultureel Centrum
De Wiese

De Wiese 2

Schalkwijk

open

Sociaal Cultureel Centrum 't
Kerkebogerd 1 a
Gebouw

Tull en 't Waal

open

RKBS De Vlinder

Bloesemtuin 17

Houten

open

Het Kruispunt

Het Spoor 51

Houten

open

Wijkcentrum de Vuurtoren

Zijdemos 30

Houten

Tent nabij PCBS De
Zonnewijzer

Zonnehout 1

Houten

Wijkcentrum Schoneveld

Zonnehout 36

Houten

OBS De Plantage

Plantagepolder 1

Houten

Sporthal de Wetering

Hefbrug 5

Houten

open

open

open

The Dome

Kruisboog 34

Houten

open

open

open

Links
Verkiezingsinformatie gemeente Houten
Landelijke informatie over briefstemmen
Alle stemlokalen in Nederland op 17 maart 2021
Stemmen en de coronamaatregelen
RIVM

open

open

open
open

open

open

open
open

