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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Fietsstraat, bezoek aan de Krachtcentrale, 

bouwen in het Oude Dorp, Monumenten, 

Zonnepanelen 

   

 

Het gat in de Keucheniusstraat 

Het Gat van Huizen 

Na twintig jaar plannenmakerij en politiek gehar- 

rewar lijkt het nu toch echt te gaan gebeuren. 

Het Gat wordt gevuld met woningen. We hou-

den nog een kleine slag om de arm.  Eerst zien 

en dan geloven. Maar dit is wel het moment om 

alles wat er is gebeurd met dit Gat vast te 

leggen in een echt boek getiteld Het Gat van 

Huizen. Hierin leest u ook over de rol die de 

Vrienden bij het besluit hebben gespeeld.  We 

hebben ervoor gezorgd dat het karakter van 

het dorp niet is opgeofferd aan de megalo-

mane ideeën van projectontwikkelaars. We 

hebben acties gevoerd, handtekeningen verza-

meld, en geparticipeerd samen met winkeliers, 

bewoners en HIPpers. Het eerste exemplaar  

hebben wij feestelijk overhandigd aan Hansje 

Dol, dertig jaar geleden oprichter van de 

Vrienden en nog steeds heel betrokken.  Alle 

betalende Vrienden hebben een exemplaar 

gekregen.               ( foto: Joyce Bout) 

 
Wij hopen dat u met plezier het boekje leest en  

dat u weer weet waarom u de Vrienden steunt. 

 

Bezoek aan de Krachtcentrale 

De Krachtcentrale speelt een cruciale rol in de 

plannen om een aantrekkelijke verbinding te 

maken tussen Haven en Dorp. Kunstenaars Kos 

en Hogenbirk hebben mooie ideeën over de 

invulling van deze verbindingsroute. De Kracht-

centrale wordt een vernieuwend Creatief 

Centrum voor kunstenaars en ambachtslieden 

met daarbij een groot café restaurant. Zij hopen 

dat De Krachtcentrale zoveel  antrekkingskracht 

heeft dat ook andere nieuwe bedrijven zich er 

zullen vestigen.  Zij dromen zelfs over de komst  

  
van het Huizer Museum naar de Havenstraat. 

Ruimte is er genoeg. Veel politieke partijen lijken 

er wel oren naar te hebben. 

 

Voor een groot aantal Vrienden de hoogste tijd 

voor een laatste bezoek aan de  Krachtcen-

trale in oude stijl. Dit pand uit de dertiger jaren is 

een voorbeeld van markant industrieel erfgoed 

in de vorm van de Nieuwe Zakelijkheid. Kos en 

Hogenbirk gaan de karakteristieke elementen 

zo veel mogelijk behouden.  
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Nieuwe Monumenten  
De gemeente Huizen wil de lijst van gemeentelijke 

monumenten uitbreiden met bijzondere 

architectuur uit de periode 1940 -1985 en roept 

daarbij de hulp van de inwoners in.  Ook panden 

uit een eerdere periode die nog niet op de lijst 

staan kunnen aangemeld worden. De Vrienden 

zouden graag willen dat het hele Oude Dorp 

wordt beschermd om willekeur te voorkomen. Als  

de gemeente dat niet wil, om dan in ieder geval 

de Wijgert Kooijbuurt en de Noorderbuurt te 

beschermen en de huizen in de Julianastraat, die 

in de volksmond bekend staan als ‘de Toovlucht’.  

U kunt uw suggesties sturen naar de gemeente 

Huizen, monumentenafdeling met een formulier 

dat u kunt downloaden op 

https://www.huizen.nl/inwoner/formulieren 

Voorbaan 32 

In het hart van het Oude Dorp staat deze monu-

mentale woonboerderij (Rijksmonument) te koop, 

waarvan het voorhuis dateert uit 1712.  Op de 

verkoopsite Funda staan meer gegevens en zijn 

foto’s te bewonderen van het bijzondere interieur 

van dit pand. Tot eind september kunnen kopers 

inschrijven.   

 

De fietsstraat 
In 2016 heeft de gemeente in het Oude Dorp van 

de Kerkstraat en een deel van de Meentweg een 

fietsstraat gemaakt. De auto is er te gast. De 

gemeente heeft het gebruik van deze fietsstraat 

geëvalueerd. Uitkomst: niks aan de hand. Dat 

vinden gebruikers van de fietsstraat niet. Op onze 

facebookpagina reageerden rond de 200 

mensen.  Bijna zonder uitzondering ervaren de 

gebruikers de fietsstraat als onveilig. Fietsers en 

voetgangers worden regelmatig van de weg 

gedrukt. De voorgenomen maatregelen van de 

gemeente, zoals het verplaatsen van de 

lantaarnpalen en het uitbreiden van de 

groenstroken vinden zij lapmiddelen. Zij vinden dat  
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de straat eenrichtingsverkeer moet worden, of 

nog rigoureuzer, dat er helemaal geen auto’s 

meer mogen rijden. Dat laatste vinden wij ook. 

Het Oude Dorp moet autoluw gemaakt worden 

om de levendigheid te verbeteren. Dat bete-

kent dat de auto’s buiten het dorp geparkeerd 

moeten worden of een andere route moeten 

nemen om van de ene kant van het dorp naar 

de andere te komen, bijv. over de Bestevaer en 

de Haardstedelaan. De gemeente wil niet zo 

ver gaan, omdat dat ten koste gaat van de 

bereikbaarheid van winkels en voorzieningen.  

Het is het een of het ander. Pappen en nathou-

den gaat hier niet helpen, vinden wij. 

Zonnepanelen in het Oude Dorp 
In onze nieuwsbrieven stellen wij vaak dingen 

aan de kaak die niet goed gaan in het Oude 

Dorp. Gelukkig kunnen wij nu een keer onze 

blijdschap tonen, nl. over de bouw van veertien 

woningen op het terrein van de Koningin 

Wilhelminaschool. Het is Slokker Bouw gelukt het 

karakter van het oude schoolgebouw te 

bewaren en er een gelijkwaardig pand naast te 

zetten. Heel erg blij zijn wij met de fraaie manier 

waarop de zonnepanelen in de lange daklijn 

zijn verwerkt.  

 
  

Wij hebben trouwens de gemeente laten weten 

dat er regels moeten komen voor het plaatsen 

van zonnepanelen in het Oude Dorp. Wij 

denken daarbij aan:  
  

 Geen zonnepanelen op riet, 

 Ondergrond niet een rood pannendak en dan 

donkere zonnepanelen er op. Dan ook de 

kleur van de pannen aanpakken ( Piet 

Prinsstraat voorbeeld) 

 Geen lappendeken ( zo van hier kan nog een 

stukje en daar nog een puntje. 

Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op dit 

gebied zoals dakpannen waarin de zonnepanelen 

zijn geïntegreerd. 

https://www.huizen.nl/inwoner/formulieren

