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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Van de voorzitter, Bezoek aan de 

Krachtcentrale, bouwen in het Oude Dorp, 

Vriendenbijdrage 

   

 

Het gat in de Keucheniusstraat 

Van de voorzitter: Van Keu-gat naar Keu-hof 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de  

bouw van de Keucheniushof door Visser Bouw. 

Voor de werkelijke start moet het bestemmings-

plan worden aangepast. Naar verwachting 

gaat begin 2018 de schop werkelijk de grond in. 

We zijn tevreden met het eerste resultaat van 

het participatietraject. Er ligt een plan met een 

dorpse maat. Maar dit is slechts de eerste stap. 

Wij hopen dat de rest even voortvarend wordt 

opgepakt, zoals de oplossing van de parkeer- 

en bevoorradingsproblemen, een dorpspark, 

een opknapbeurt van de lelijke panden in de 

Kerkstraat, een aantrekkelijker verbinding met 

de Oude haven en niet in de laatste plaats: de 

foeilelijke oostzijde van de Keucheniusstraat. 

Want wil dit deel van het dorp werkelijk een 

goede aanvulling worden van het centrum dan 

zal er ook tegenover de Keucheniushof een boel 

moeten gebeuren! De Vrienden zullen de 

voortgang nauwlettend blijven volgen. Daarom 

blijven wij deelnemen aan de  klankbordgroep 

met de andere participanten. Wij zullen de 

gemeente aan beloftes blijven houden ondanks 

tegengeluiden.  Er blijft dus nog heel wat te 

doen.  
 

Huizer Vrouwen in Woord en Beeld 
Ze bestaan nog steeds, echte Huizer vrouwen. 

En ze zijn bijzonder ook. Zo valt te lezen in het 

boek dat Nel Hoogmoed over hen schreef.  Het 

boek is te koop bij het Huizer Museum. 

 

 
 

 

Bezoek aan de krachtcentrale 

     
De tekening is van Pieter Hogenbirk 

 

 

Vlak voordat Peter Kos en Pieter Hogenbirk 

gaan starten met de verbouw van dit 

indrukwekkende pand aan de Havenstraat, 

krijgen de Vrienden de gelegenheid om binnen 

een kijkje te nemen. Het is zeer de moeite 

waard. Op dinsdag 4 april om 14.00 uur wordt u 

door het bestuur van de Vrienden ontvangen 

bij het hek van de Krachtcentrale. Pieter en 

Peter zullen hun verhaal doen en voor een 

rondleiding zorgen. De Vrienden zullen zorgen 

voor koffie thee en frisdrank. U kunt aansluitend 

hierop zelf ook nog ronddwalen in de kelders en 

andere opengestelde ruimten. Houd er 

rekening mee dat een en ander nog grondig 

aangepakt moet worden. Zo loopt u vanaf de 

straat eerst door mul zand. Binnen is alles nog in 

oude staat en natuurlijk niet opgepoetst. Er 

moet en er gaat nog een heleboel moois 

gebeuren. 

Bent u geïnteresseerd, geef u zich dan snel op 

door een mailtje te sturen naar 

info@vriendenvanhetoudedorp.nl of een 

belletje naar 035-5256262 
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Bouwen in het Oude Dorp  

De laatste tijd wordt er veel gebouwd in het 

dorp. De volledige bouwplannen kunt u inzien 

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

3707/ 
 

Julianastraat Moll’s supermarkt 

 
1 villa; ze zijn begonnen, maar het vlot nog niet 

 
Wilhelminaschool 

 
14 huurwoningen voor senioren; 7 in de school en 7 

nieuwbouw 
 

Schoolstraat 13 

 
Vier koopwoningen met zonnepanelen op de 

achterzijde.  

  

  

 

 

Middenweg 1 

Deze bouwprojecten hebben De Vrienden 

nauwlettend gevolgd, van Welstandscommissie 

via inspraak tot bouwvergunning. Wij horen 

graag uw mening over zonnepanelen in het 

Oude Dorp?  

 

Valkenaarstraat 56 

 
Boerderij wordt 2 woningen met hooiberg!   

 
Lindenhof 

 
10 eengezinswoningen, inmiddels bewoond. 

 

 

Vriendenbijdrage 2017 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een acceptgiro-

kaart, 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. Degenen die al betaald hebben 

worden vriendelijk bedankt. 

De Vrienden hebben een ANBI status. 
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