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Een kerst- & nieuwjaarsgroet
2019 was voor de Vrienden een 
optimistisch jaar omdat het erop 
lijkt dat de waarden van de stich-
ting steeds meer omarmd worden door 
bestuurders, projectontwikkelaars, eigenaren 
van woningen, architecten en Welstandscommis-
sie. Historiserend bouwen is geen vloek meer, de 
waarde van de sfeervolle huizen, pittoreske stra-
ten, statige oude bomen wordt steeds meer on-
derkend. Wij wensen u dan ook sfeervolle Kerstda-
gen toe en een optimistisch en harmonieus 2020!

Participatie 
De Rekenkamercommissie presenteerde haar 
rapport over de ervaringen met recente participa-
tietrajecten aan de gemeenteraad. Met name de 
participatie rondom het Keu-gat west de Keuche-
niusstraat) verliep slecht. De Vrienden namen 
deel aan dit intensieve traject en waren vooral  
– teleurgesteld – vanwege:
●	Het	keurslijf	van	de	gemeentelijke	uitgangspun-

ten (kostenopbrengst en tijd).
●	Het	ontbreken	van	een	gemeentelijke	beleids-

visie als kader voor de invulling, waardoor het 
plan als een “postzegel” is uitgewerkt.

●	Het	op	het	laatste	moment	inlassen	van	een	on-
derhandse aanbesteding i.p.v. het uitschrijven 
van een tender, zeg maar een in concurrentie te 
ontwerpen plan. 

Wethouder Hoelscher nodigde de voormalige Keu-
participanten vervolgens uit voor een gesprek in 
aanwezigheid van de betreffende ambtenaren. De 
meeste participanten voelde er evenwel niet meer 
voor om zo lang na het gebeurde opnieuw in 
gesprek te gaan. Voor hen is het een afgesloten 
hoofdstuk. De Vrienden vinden burgerparticipa-
tie bijzonder belangrijk – het is zelfs één van de 
redenen voor de oprichting van de stichting – en 
hebben daarom besloten alsnog op de uitnodiging 
van Hoelscher in te gaan.
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De participatieladder
Participatie door burgers in gemeentelijke pro-
jecten kan op vele manieren, van enquête en 
inspraakavonden tot complete gezamenlijke 
besluitvorming. De verschillende intensiteiten 
van samenwerking staan beschreven in de zoge-
naamde participatieladder.
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Wij pleiten ervoor dat burgerparticipatie bij gro-
tere bouwprojecten (de mate van intensiteit van 
burgerparticipatie) altijd – separaat aan de hand 
van een voorstel in de gemeenteraad – wordt 
besproken en besloten.

Grote bouwprojecten
De gemeente heeft 27 bouwlocaties benoemd 
voor woningbouwprojecten die uitvoerig in de 
commissie Fysiek domein en in de gemeenteraad 
aan de orde zullen komen. Vanzelfsprekend re-
kenen wij op burgerparticipatie bij al deze beeld-
bepalende bouwplannen. Een aantal daarvan 
hebben onze speciale belangstelling wegens het 
belang voor het Oude dorp:

Het Blokkerpand 
Wij weten dat er overleg plaatsvindt tussen het 
college en de nieuwe eigenaar over de nieuw-
bouw van het Blokkerpand maar de exacte status 
is ons niet bekend. Supermarkt Vomar komt er 
in met relatief goedkope appartementen erbo-
ven. Wij maken ons er wel zorgen over: Wordt 
de nieuwbouw niet te hoog, gaat het gebouw wel 
passen bij de Oude kerk, bij de Oude pastorie, 
bij het Oude dorp? Ook de directeur van de Oude 
Pastorie maakt zich zorgen, hiernaast drukken wij 
zijn brief af. 

Keucheniusstraat oost
Nu de westzijde van de Keucheniusstraat, de 
Keuhof, zijn voltooiing nadert, wordt het voor alle 
partijen, ook de nieuwe bewoners, steeds be-
langrijker dat de overzijde er ook fatsoenlijk uit 
gaat zien. Dat proces lijkt stil te liggen door de 
verschillende belangen die spelen. Wij vragen ons 
ook af of Albert Heijn nog (naar achteren) gaat 
uitbreiden. De Vershof lijkt alle uitbreidingsplan-
nen te hebben opgeschort.

BNI (Balamundi) terrein
Rondom het gebied van deze belangrijke corridor 
tussen Oude haven en het Oude dorp liggen de 
belangen ook ingewikkeld. BNI streeft een zo hoog 
mogelijke opbrengst na. Blijkbaar was Jumbo 
bereid die te betalen wanneer er een supermarkt 
gerealiseerd mag worden. Dat laatste wil de ge-
meenteraad echter niet. Politieke partijen en de 
Vrienden willen graag dat het terrein een aan-
trekkelijke publieksfunctie krijgt.

De Kustvisie
De presentatie van de Kustvisie is enthousiast 
begroet, er liggen vele inspirerende ideeën om de 
kustlijn aan het Gooimeer en de Oude haven te 
verfraaien. De investeringen zullen evenwel zeer 
groot zijn en het is dus de vraag wat wanneer 
gerealiseerd kan worden. De gemeente gaat met 
voorstellen komen. 

Kerkstraat
Het afgebrande pand aan de Kerkstraat wordt 
herbouwd, ze zijn er druk bezig. Dit wordt het 
plaatje. We zijn zeer gelukkig dat aan de Kerk-
straat de oorspronkelijke vorm bewaard blijft, alle 
inspanningen zijn niet voor niets geweest! Com-
plimenten ook aan het college die zich ingezet 
heeft om tot herbouw te komen. 

 

Wij, de bewoners en hun familie maken zich ongerust en hebben zorgen over hetgeen ons de 

komende jaren te wachten staat. Voor langere tijd zal er sprake zijn van ernstige verstoring, door de 

sloop, de voorbereidingen en de nieuwbouw. Dit zal extra geluids- en stofoverlast, bouwverkeer, 

verkeersdrukte en parkeeroverlast met zich meebrengen. Daarnaast is de Vomar ons bekend als een voordeelsupermarkt die veelvuldig gebruikmaakt van 

schreeuwerige roodkleurige raambiljetten die het authentieke dorpsbeeld en het uitzicht van onze 

bewoners gaat bepalen en wellicht verstoren.  
De grootscheepse aan- en afvoer van goederen en de parkeerproblematiek die toch al ernstig 

aanwezig is, wat wij merken aan de vele auto’s die in het weekend op ons eigen terrein parkeren, zal 

hierdoor nog verder gaan toenemen.  
Wilt u als college er alstublieft maximaal op toezien,  - dat de nieuwe bouwplannen aan de Kerkstraat-Havenstraat recht doen aan het meest centrale 

hart van Huizen met de Oude Kerk, het Oranje Weeshuis en De Oude Pastorie 
- dat er een bij het oude dorp passend ontwerp en uitvoering van de nieuwe bouwplannen komt 

zodat er van een verdere onderlinge versterking sprake zal zijn - dat men bij het ontwerp en de bouw gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit 
- dat onze kwetsbare bewoners mogen blijven rekenen op een veilige en rustige leefomgeving 

zodat men niet onnodig overprikkeld raakt door alle drukte en overlast die, zowel deze zeer forse 

ingreep, als de uiteindelijk beoogde invulling met zich mee gaat brengen 
Het gaat hier immers om het welzijn van de bewoners van De Oude Pastorie. 
Graag nodigen wij u uit om te komen kijken hoe deze kwetsbare bewoners hun plek hebben 

gevonden midden in het oude dorp en laten wij u zien hoe wij dagelijks inhoud geven aan hun 

welzijn. 
Namens de bewoners van De Oude Pastorie, Hoogachtend, 

Bram en Linda de Haan 
 

 

C.C.: 
- Raad van Toezicht “De Oude Pastorie” - Stichting Identiteit “De Oude Pastorie” - Familiecommissie “De Oude Pastorie” - Vrienden van het Oude Dorp Huizen  - Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.  
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Nieuwe bestemmingsplannen
Een aantal bestemmingsplannen is al meer dan 
tien jaar oud. Die plannen zijn zeer bepalend bij 
(ver-)bouw. Bijvoorbeeld t.a.v. van de toegestane 
hoogte van een pand. Daar hebben we nu last 
van bij het Blokkerpand want daar mag volgens 
het geldende bestemmingsplan nog een etage 
op! Omdat dit bij de koop het geldende bestem-
mingsplan was/is mag de projectontwikkelaar die 
hoogte ook benutten en dat betekent extra winst, 
dus dat zullen ze niet nalaten. Tot ons verdriet is 
daar op dit moment niets aan te doen. Wij plei-
ten er evenwel voor dat de bestemmingsplannen 
ook op dit punt worden herzien zodat die fout 
in de toekomst niet meer mogelijk is. Het win-
kelcentrum is in onze ogen geen apart stuk Oud 
dorp maar moet er een geheel mee vormen! De 
nieuwe Omgevingswet kan dan mooi meegeno-
men worden. 

Applaus
Deze keer zetten wij het nieuwe appartementen-
complex ‘De Zuyderhof’ aan de Keucheniusstraat 
zuid in het zonnetje! Een fraai pand met mansarde 
kappen die de hoogte verhullen en waarin tien 
appartementen huizen. Omwonenden stemden in 
met het ontwerp en het past prachtig in het Oude 
dorp! Complimenten aan architectenbureau Inc: 
Egon Landskroon en Eric Collet.

Mobiliteitsplan
De Vrienden waren aanwezig bij de presenta-
tie van de eerste plannen voor een verbeterde 
mobiliteit in Huizen. Het Oude dorp en het win-
kelcentrum zijn onze zorgenkindjes qua verkeer. 
De oude, karakteristieke straatjes zijn natuurlijk 
totaal niet berekend op de huidige verkeersdruk 
en (zwaar) vrachtverkeer. Al jaren maken we 
ons daarom druk over die verkeersintensiteit. 
De Vrienden hebben desgevraagd onze ideeën 
toegelicht bij de gemeente. Kort gezegd komen 
die erop neer dat je doorgangsverkeer en zwaar 
vrachtverkeer uit het Oude dorp weert. Ons 
schetsmatig voorstel om het gehele centrum ook 
voor auto’s bereikbaar te houden maar sluipver-
keer sterk te ontmoedigen/onmogelijk te maken:
 

In de tekening gaat het om het principe, niet 
om	de	uitwerking	per	straat.	Met	de	fiets	kun	je	
overal gaan en staan waar je wil. Met de auto 
kun je overal komen maar dan steeds via de 
‘randwegen’, niet binnendoor.
Helaas zien we in een eerste voorzet van het 
nieuwe mobiliteitsplan nauwelijks iets terug van 
onze ideeën, al is er zeker begrip is voor de pro-
blematiek van bewoners. Voorlopig is het meest 
ingrijpende voorstel om het eenrichtingsverkeer 
in de Tuinstraat om te keren: daar zijn wij in 
ieder geval een voorstander van. Het vermindert 
het bevoorradingsverkeer voor de bewoners en 
Tuinstraat/Heenweg worden minder aantrekkelijk 
voor doorgangsverkeer naar de achterliggende 
gebieden. De rondweg zal beter benut worden en 

Het afgebrande pand aan de Kerkstraat wordt herbouwd.
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sneller	zijn.	De	fietsstraat	(Kerkstraat)	wordt	in	
het voorstel eenrichtingsverkeer voor auto’s, dit 
lijkt ons ook een goed plan.
Het is bijzonder jammer dat we geen aanzet zien 
om de Randweg te vervolmaken (van de rotonde 
met het trammetje naar de Crailloseweg): dat 
zou de verkeersdruk voor het centrum pas echt 
verminderen! Als we toch dromen: Ook treinver-
binding Almere-Utrecht met een station Huizen 
missen we...

Welstandsnota 
Ook t.a.v. de nieuwe Welstandsnota hebben wij 
de gemeente voorzien van onze aanbevelingen. 
Het eerste concept dat wij zagen zal liberaler 
worden dan de Oude, hele gedeeltes van Huizen 
worden welstandsvrij. Dat geldt niet voor het 
Oude dorp en de gebieden daar omheen. Nieuw-
bouwprojecten worden daarentegen strenger be-
oordeeld, hulde! Het eerste concept is te vinden 
op de website van de gemeente.

Cultuurnota
De Vrienden hebben ingesproken op de door de 
gemeente georganiseerde bijeenkomst op het 
gemeentehuis over de nieuwe Cultuurnota. Onze 
stelling: het Oude dorp is cultuur. En dient be-
schermd en gerespecteerd te worden. In de recent 
verschenen eerste opzet van de speciaal opgerich-
te werkgroep bestaande uit gemeenteraadsleden 
vonden wij deze gedachtegang tot onze vreugde 
terug. Graag zouden wij in de nota zien dat dit 
culturele erfgoed door uitbreiding van het be-
schermd dorpsgezicht (zodat er bijvoorbeeld niet 
zomaar gesloopt kan worden) wordt gekoesterd. 
Verder dat e.e.a. nader wordt vastgelegd in regel-
geving, zoals strakkere bestemmingsplannen. 

Monumentenupdate en Omgevingswet
De gemeente is ook bezig om te onderzoeken 
of er in Huizen nieuwere gebouwen staan die de 
monumentenstatus verdienen. Bij die inventari-
satie worden verder ook bestaande gemeentelijke 
en rijksmonumenten betrokken. Wij verzochten de 
gemeente opnieuw schriftelijk om grotere gedeel-
ten van het Oude dorp een beschermde status 
te geven, zodat onnodige sloop vermeden wordt 
en verbouwingen respectvoller gebeuren. Verder 
vroegen we aandacht om, indachtig de nieuwe 
Omgevingswet totale straten en omgevingen te 
beschermen zodat er een homogeen, karakteris-
tiek beeld ontstaat, vooral in het Oude dorp. Ieder 
monument staat in een omgeving en wanneer 
die niet correspondeert met het karakter van het 
pand verliest dit onvermijdelijk een deel van zijn 
waarde.

Voorbaan 32
Het monument middenin het centrum, Voorbaan 
32 (ondertussen van een nieuwe eigenaar), ver-
keert in treurige staat en verrot steeds verder. 
Wij roepen de gemeente en wethouder op om de 
eigenaar hierop aan te spreken zodat dit waarde-
vol monument nog gerestaureerd kan worden en 
niet als verloren moet worden beschouwd.

Termijnagenda 
Het College omarmde in het collegeakkoord de 
zogenaamde Termijnagenda, resultante van het 
Keu participatietraject. Wij willen het college er 
graag aan herinneren dat vele voornemens nog 
niet uitgevoerd zijn. Kan de nieuwe Stadsmanager 
er niet eens achteraan?

Communicatiemedewerker/
vrijwilliger gevraagd
Wij zouden als Vrienden graag iemand bij de club 
willen hebben die een stuk van de communicatie 
op zich neemt. Meldt u svp. Of kent u iemand die 
het Oude dorp ter harte gaat en een vlotte pen 
heeft?

Canon van Huizen
Ineke van Herwerden leverde een prachtprestatie 
door, met hulp van velen, een fraai geïllustreerd 
boek te publiceren over 
de geschiedenis van 
Huizen: een canon. 
Het kost € 29,95 en is 
verkrijgbaar bij ons 
mooie museum en de 
boekhandel. Een prima 
Kerstcadeau!
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Uitgave van Stichting Historische Canon Huizen 

Sarah Remmerts de Vries

Leefden er Neanderthalers in het gebied waar Huizen ligt? 

In welk jaar wordt er voor het eerst over Huizen geschreven?

Hoelang woonden er Molukkers in kamp Almère?

Deze en talloze andere vragen worden beantwoord in dit 

unieke boek, de Canon van Huizen.De Canon van Huizen voert u in 30 vensters langs de rijke geschiedenis 

van Huizen. Het verhaal begint zo’n 2 miljoen jaar geleden met de 

vorming van het Gooise landschap. De Canon eindigt met de meest 

recente ontwikkelingen, van moderne architectuur tot innovatieve 

familiebedrijven. Daartussen komt alles van ijstijd tot onze eigen tijd 

aan bod.

In het boek staan vertrouwde onderwerpen, zoals de Erfgooiers, het 

geloof en de visserij, maar ook minder bekende zaken hebben een 

plaats gekregen. De Canon verhaalt over de stormvloedramp van 

1916, de buurtwinkeltjes in het Oude Dorp, de nieuwbouw op de 

Oostermeent en de vele kerken en school-gebouwen. De Canon van 

Huizen biedt de lezer een compact totaaloverzicht van de lange en 

enerverende geschiedenis van Huizen.

Sarah Remmerts de Vries studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daarna was zij onder 
meer werkzaam als conservator bij het 
Amsterdam Museum. Tegenwoordig 
werkt zij als redacteur voor het 
verhalenplatform Oneindig Noord-
Holland. Als publiekshistoricus weet 
zij als geen ander de historie op 
een aantrekkelijke en toegankelijke 
manier te presenteren.

De Canon van Huizen is een initiatief van Ineke van Herwerden, die 

daartoe de Stichting Historische Canon Huizen oprichtte.


