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 IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Van de voorzitter,  Plannen Keu hart,  

Slopen en bouwen, Kon. Wilhelminaschool 

   

 

Het gat in de Keucheniusstraat 

Het participatieproces rond het Keu hart: 
de stand van zaken  
 

 
 

Het gonst de afgelopen weken in de media 
over de verplaatsing van AH naar de rand 
van het dorp, het aangekondigde meeden-

ken van Het Bouwfonds als eigenaar van 
een aantal panden in de Lindenlaan en het 

voorlopige stilzwijgen van AH zelf. Het wekt 
de indruk dat het Keuhart en de herinrich-
ting van het Hoofd Winkel Centrum alleen 

maar gestalte kan krijgen als de AH uit de 
Lindenlaan verdwijnt en verplaatst wordt 

richting Ceintuurbaan. Want – zo wordt het 
weergegeven - dat is de wens van de 
participatiegroepen die samen met de 

gemeente denken over het voormalige 
Keugat en de aanpalende omgeving. Vinden 

de Vrienden dat dan ook, hebben zij deze 
wens hardop uitgesproken? 

 
Even voor alle duidelijkheid: het verplaatsen 
van de AH is geen specifieke volledig 

uitgesproken wens van de Vrienden. Het is 
één van de opties die nog onderwerp van 

gesprek is. Enerzijds kent deze mogelijkheid 
voordelen voor de bevoorrading met grote 
vrachtwagens, anderzijds werpt het meteen 

de vraag op wat dit voor impact heeft op de 
Lindenlaan. Wat ga je doen met het leeg-

komende pand (waar het Bouwfonds 
eigenaar van is)en wat komt er voor in de 
plaats? Voor ons zal dat in geen geval een 

2e supermarkt zijn of een andere 
grootschalige winkel à la Action.       
 

De Vrienden streven naar een kwaliteits-
impuls voor het hele winkelcentrum: 

sfeervolle omgeving, meer groen, betere, 
leukere en bijzondere winkels, kwalitatieve 
horeca (beslist geen snackbars of  pizzeria). 

Daartoe zou de gemeente ons inziens 
“branchemanagement” moeten invoeren. 

Ofwel: wat voor soort winkels, horeca of 
eventueel mengvormen zijn aantrekkelijk 
voor Huizers, toeristen, winkeliers en de 

regioen op welke manier kun je dat sturen? 
 

 Bij de ontwikkeling van het Keuhart kijken 
de Vrienden verder dan de  Keuchenius- 
straat lang is. Met de andere participanten 

willen wij het Keuhart deel laten uitmaken 
van een totale gebiedsontwikkeling,  ge- 

baseerd op de toekomst van Huizen. Dan 
hebben we het over bijvoorbeeld een 
Stadspark, een herprofilering van de 

Naarderstraat, verbeteren  van de entree 
westzijde dorp, ondergronds parkeren en 

een horecaplein. Keulen en Aken hoeven 
niet op een dag gebouwd te worden.  
Creativiteit staat voorop. En die zou vooral 

moeten komen uit het midden-en 
kleinbedrijf. Behoefte aan creatief 
ondernemerschap en nieuwe concepten in 

kleine straatjes. Als de Vrienden het 
Keuhart voor morgen mogen schetsen, dan 

komt dit aardig in de buurt . Wonen, 
winkelen, eten en drinken. Daar gaan we 
ons hard voor maken. En hoe dat er uit 

moet zien? Dat is een volgende stap; de 
inspiratie daarvoor ligt om de hoek en 

schetsen worden gemaakt. Wij zijn 
benieuwd naar uw ideeen.   
Dat kan op 

info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl of 
op de site 

www.vriendenvanhetoudedorphuizen.nl 
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Slopen en bouwen 

De bouw trekt aan.Op veel plekken in het 
Oude Dorp zien we sloop- en  bouwactivitei-

ten. Schoolstraat 13 kon niet gered worden 
van de sloop en maakt plaats  voor 2 maal 2 

geschakelde nieuwe woningen. Zelfs bij pand 
“Mol” in de Julianastraat gaan ze binnenkort 
van start met de bouw van 3 eengezins-  

woningen. Ook op Julianastraat 32 gaan ze 
aan de slag. Daar wordt het casco van de 

boerenwoning behouden en omgetoverd tot 
een karakteristieke eengezinswoning. Zo zien 
we het graag. Ook het pand van garage 

Schoeman ligt eindelijk plat!  

Contact en ondersteuning 

Wij kunnen wel wat ondersteuning gebruiken 

met name ook voor het bijhouden en vullen 
van de website. U kunt op de nieuwe website 

en op onze facebookpagina lezen wat er de 
laatste tijd is gebeurd en ook ander nieuws 
over ons dorp volgen. De oude website 

www.stibod.nl  gaat binnenkort verdwijnen. 

Om sneller met u ( onze trouwe vrienden ) te 
kunnen communiceren en uw mening te horen 
willen wij u uitnodigen om uw e mail adres 

aan ons op te geven.  

Graag horen we dan ook of u onze nieuwsbrief 

voortaan digitaal wilt ontvangen.  

Voor alle vrienden  die niet reageren blijft er in 
de toekomst nog altijd de papieren versie van 
de Nieuwsbrief. 

 

 

 

  

  

 

 

Middenweg 1 

Van de Voorzitter 

Het is een super hectische tijd  
voor de nieuwe voorzitter. Veel 

overleggen met de Gemeente  en 
participanten over het Keuhart. En 

het bestuurlijk weer “up to date” 
maken van de Stichting Vrienden 
van het oude dorp Huizen. Voor de 

representativiteit zoeken we 
trouwens nog wat jongere  

actieve leden! Meldt u svp! 

 
 

 
 

 
 

 

Bomen terrein Wilhelminaschool 

In het oude dorp staan prachtige oude 
bomen, die zo bij het karakter van het dorp 

passen. Bomen hebben niet het eeuwige 
leven. Dat begrijpen we ook. Maar iedere 
keer als een oude boom sneuvelt, gaat het 

ons aan het hart. Daarom hebben we  
geprobeerd om een aantal bomen op het 

terrein van de Koningin Wilhelminaschool te 
behouden. Er is overleg geweest met de 
Gemeente en met een vertegenwoordiger 

van Slokker. Het mocht niet baten. Slokker 
wil graag een schoon opgeleverd terrein om 

met de bouw te beginnen. De drie oude 
kastanjes op het voorplein worden gelukkig 
wel behouden . 

 
 

Vriendenbijdrage 2016 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een accept-
girokaart, waarmee u uw vriendenbijdrage 

kunt overmaken. Maakt u gebruik van deze 
kaart vult u dan s.v.p. alle rode rubrieken  

duidelijk in. Natuurlijk kan betalen ook per 
internet. Liever zelfs. Ons rekening nummer 
is NL38ABNA0458379778, ten name van 

Vrienden van het Oude Dorp.  Adres: J.L. 
van Osstraat 3, 1271KB  Huizen. 

 

http://www.stibod.nl/

