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 IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Van de voorzitter,  Plannen Keu hart,  

Bezoek aan molen, Valkenaarstraat  

 

Het gat in de Keucheniusstraat 

Keucheniusstraat: van gat naar hart 

naar hof? 

Zijn wij blij met het resultaat? Gedeeltelijk blij, 

omdat er meer moet gebeuren dan het invullen 

van het Keucheniusgebied om het dorp echt 

aantrekkelijk te maken. Dit kan een begin zijn, 

als de rest niet op de lange baan wordt 

geschoven. 

 

Het idee van een Denktank voor de ontwikkeling 

van het Oude Dorp is geboren op de  drukbe-

zochte bijeenkomst in De Boerderij op 3 februari 

2014. Het idee is overgenomen door het nieuwe 

college en heeft geleid tot een participatiegroep. 

Dat inwoners, winkeliers en De Vrienden 

mochten meepraten was helder. Het HIP, een 

groep betrokken dorpsgenoten, heeft ook een 

grote inbreng gehad. 

 

 
 

De uitkomst is de invulling van het gebied aan 

de noord-oostzijde van de Keucheniusstraat met 

woningen, winkels en horeca. Daarmee komt 

een einde aan een gat, dat twintig jaar lang de 

gemoederen heeft beziggehouden. Maar dit is 

nog maar het begin. Want met alleen de  invul- 

ling van deze postzegel wordt het dorp niet 

aantrekkelijker. 
Zo moet de bevoorrading van Albert Heijn  nu 

nog steeds in de Keucheniusstraat gebeuren. 

Ook de toegang tot de twee parkeerkelders 

(Blokker en Albert Heijn) blijft in de 

Keucheniusstraat. Daar zal toch zeker een 

oplossing voor moeten komen als je daar een 

beetje leuk wilt wonen.   

 

Gelukkig staat in hoofdstuk 8 van het 

eindrapport een opsomming van alle dromen van  

 
 

 

de participanten. In onze volgende nieuwsbrief 

zullen wij alle plannen een voor een bespreken. 

De Vrienden zijn blij dat deze aandachtspunten 

nu ook door de gemeente zijn omarmd. Het is 

nu aan alle participanten om de voortgang van 

deze toekomstplannen te blijven volgen. 

 

Valkenaarstraat 

Groot was het alarm dat de buren sloegen toen 

bekend werd dat het karakteristieke boeren erf 

op Valkenaarstraat 56 van eigenaar ging 

veranderen. Zij riepen de steun in van de 

Vrienden.  We hebben veel tamtam gemaakt op 

facebook en in de diverse kranten. Ook 

schreven wij naar het college van B  en W en 

gingen er kopieën naar de Gemeenteraad. De 

eerste tekeningen die verschenen waren heftig 

rood waarmee werd aangegeven wat er 

allemaal gesloopt zou gaan worden. Aangezien 

het  cultuur historische pand wonder boven 

wonder geen monumentenstatus  heeft en het 

gebied juist daar ook geen beschermd 

dorpsgebied is, zou in principe de nieuwe 

eigenaar niets in de weg gelegd kunnen 

worden.   

De nieuwe eigenaar heeft zelf veel contact 

gezocht met de Vrienden en de buren. Hij heeft  

geluisterd en veel van zijn eerste ideeen 

aangepast. Zo blijft de hooiberg staan evenals 

de gepotdekselde, geteerde schutting. De 

leilindes voor het huis blijven staan.Een mooi 

voorbeeld van hoe overleg tot iets goeds kan 

leiden. 
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Erfgooiersdag 
 
Wat een geweldige zonnige dag  was het op 6 mei. 

De Vrienden stonden samen met het Huizer 

museum, de Historische kring  en de vereniging 

Stad en Lande  op het Oude  Raadhuisplein. 

 

Met de bus naar de molen in Openlucht 

Museum Arnhem 

Onze molen die honderdjaar geleden uit Huizen 

verdween staat nu in het Openlucht Museum in 

Arnhem. Zaterdag 8 oktober aanstaande 

organiseren de Vrienden samen met de Historische 

Kring en het Huizer Museum een excursie naar de 

Molen. We gaan met de Primadonna bus van 

Westland. In het museum wordt u ontvangen met 

koffie en appelgebak. U wordt rondgeleid door een 

gids, die u speciaal meeneemt naar de Huizer 

molen. De rest van de tijd kunt u op eigen 

gelegenheid genieten van de bezienswaardigheden. 

De lunch is niet inbegrepen. 

 

De kosten voor de bus, de toegang tot het 

museum en de koffie met gebak zijn: 

Voor Vrienden van het Oude dorp € 12,-- p.p.; 

Voor niet-Vrienden met Museumjaarkaart  € 19,-- 

p.p.; 

Voor niet-Vrienden zonder museumjaarkaart         

€ 27,-- p.p.; 

We vertrekken om 9.30 uur uit Huizen en zijn om 

16. 30 uur terug. U kunt u opgeven door het 

bedrag over te maken op rekening 

NL38ABNA0458379778 met vermelding van naam, 

adres of e-mail adres, zodat we u kunnen 

informeren.  

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

Indien er te weinig belangstelling is nemen we de 

vrijheid om te cancellen en retourneren we uw geld 

 

 

 

  

  

 

 

Middenweg 1 

Van de Voorzitter 
 
Afgelopen halfjaar heeft het bestuur  

veel vergaderd met participanten en 

Gemeente over de invulling van het 

Keuhart. We hebben laten zien dat een 

participatie-traject kan werken en hoe! 

De Vrienden zijn met name trots dat 

de langetermijnagenda voor het 

centrum integraal onderdeel is van het 

plan (te vinden op de website van de 

gemeente). We gaan het actief volgen. 
Eerst is nu de gemeenteraad aan zet! 

 

 
 

 
 
 

 

Krachtcentrale 
Tot onze grote blijdschap is er positief nieuws te 

melden over een historisch pand in Huizen: de 

Krachtcentrale heeft de vergunning rond! Peter 

Kos en Pieter Hoogenbirk kunnen nu echt gaan 

starten met de realisatie van hun dromen. Ze 

hebben daarvoor al geweldige uitgewerkte 

plannen liggen. Met Thales zijn ze ook tot over-

eenstemming gekomen, dat is dus ook geen 

struikelblok meer. De Vrienden maken zich nog 

wel zorgen over de bestemming van het gebied 

ten zuiden van de Krachtcentrale. De gemeente 

leunt achterover, terwijl het ontzettend belang-

rijk is dat dit gebied ontwikkeld wordt om die 

gewenste, aangename verbinding tussen de his-

torische delen van Huizen te krijgen: de Oude 

Haven en het Oude dorp! Wij roepen de 

gemeente dan ook op om zich hier actiever voor 

in te zetten en het initiatief naar zich toe te 

trekken. Het terrein moet een publieksfunctie 

krijgen en openbaar toegankelijk worden, zodat 

het een welkome onderbreking wordt in die 

lange, opgeknapte Havenstraat. Hier ligt een 

eenmalige kans! Als het terrein verder wordt 

volgebouwd met anonieme bedrijfsgebouwen 

komt de Krachtcentrale op een eiland te staan. 

Dat  moeten we niet willen. Hier gemeenschaps-

geld voor inzetten lijkt ons uiterst verdedigbaar: 

we willen allemaal een mooi, leefbaar dorp! 

Vier voorzitters en een melkmeisje. 

 


