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IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Van Open Hof naar Straatwand, vertrek Jan 

Groothuis, Verkiezingen, Feestelijke opening 

Wilhelminahof, Raadspodium Havenstraat,  

Wonen in de Wijngaard, Vrachtauto’s  

  

 

Het gat in de Keucheniusstraat 

Van Open Hof naar Straatwand 

Participatie Keucheniusstraat: een gemiste kans. 

In september 2016 jubelden wij nog over het 

resultaat van een lang en moeilijk participatie-

proces. Het Keugat zou worden gevuld met 

woningen en drie winkelruimten rond een Open 

Hof. Van die blijdschap is weinig over, nu we de 

laatste plannen van de gemeente hebben 

ingezien. Het dorpse karakter van het oorspron-

kelijke plan is  losgelaten en ook het binnen-

gebied is gesneuveld. Verder is er in de plannen 

geen enkel zicht op verbetering van de oostzijde 

van de Keucheniusstraat noch op een oplossing 

van de verkeerssituatie.   

 

Zo hadden de participanten het bedacht: 

 
 

 

Zo moet het worden van de gemeente: 

 
Daarom hebben wij onze bezwaren laten weten 

aan de gemeenteraad. Want die heeft het 

laatste woord.   

Vertrek van Jan Groothuis uit bestuur  
Gezien de wens van Jan Groothuis om vrijelijk te 

kunnen communiceren en om verdere 

verstrengeling van belangen tegen te gaan 

hebben Jan en de stichting Vrienden van het 

Oude dorp in goed overleg besloten dat hij zal 

terugtreden als bestuurslid van de stichting. Wij 

willen Jan dankzeggen voor zijn grote inzet in 

de afgelopen jaren.  Het vertrek van Jan is een 

aderlating. Daarom zoeken wij versterking van 

het bestuur. Als het dorp u aan het hart gaat, 

meld u aan! Per telefoon (035)5256262,of email  

naar info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl   

Verkiezingen 
Op 21 maart a.s. kiezen we voor de volgende 

vier jaar onze gemeenteraad. Wij hebben 

politieke partijen onze wensenlijst voor het 

Oude Dorp gestuurd. Hier de belangrijkste 

punten:  

*De Wijgert Kooijbuurt beschermd dorpsgezicht 

maken. 

*Participatieprocessen (meedenken en praten 

van burgers) moderniseren en serieus nemen.  

*Beleving Dorpskern herzien i.v.m. het nieuwe 

winkelen. Markt verschuiven, horeca op het 

plein,  leuke, ambachtelijke winkels. 

*Inrichten shoppinglint van Oude Haven tot 

Oude Kerk. 

*Een tweede leven voor karakteristieke 

gebouwen. Beschouw de panden van BNI als 

industrieel erfgoed, bewaar ze en geef ze een 

nieuwe functie om de belevingswaarde  van 

de Havenstraat te vergroten.  

*Parkeren en verkeerscirculatie aanpakken:  

dorpskern autoluw maken. Geen sluipverkeer 

en zware, lange vrachtwagens.   

*Burgerinitiatief dorpspark (rondom oude 

gemeentehuis) heroverwegen zodat die 

openbare ruimte bij het dorp getrokken wordt 

en wordt benut. 

*Versterk het karakteristieke groen in het Oude 

dorp (bomen, heggetjes etc.)  
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Feestelijke opening Wilhelminahof 

 
 

Wethouder Verbeek en bouwer Slokker hadden er 

duidelijk plezier in, toen zij woensdag 6 december 

het lint doorknipten als feestelijke opening voor de 

Wilhelminahof. Op het terrein van de Wilhelmina-

school zijn veertien huurwoningen voor 50plussers 

gerealiseerd. Zeven woningen in het gereno-

veerde hoofdgebouw en 7 nieuwbouwwoningen.  

De woningen hebben allemaal zonnepanelen, die 

fraai zijn weggewerkt in de lange daklijn. Wij zijn 

erg blij dat de school is behouden dankzij  steun in 

het hele dorp voor de inspanning van De 

Vrienden.  Dit is een voorbeeld van een echt open 

hof met veel groen en parkeren aan de straatzijde. 

Ruimer dan bijvoorbeeld de Lindenhof in dezelfde 

straat.  

 

Raadspodium over Havenstraat 
Al jaren wordt er gepraat over het verfraaien van 

de verbinding tussen Oude Haven en Oude Dorp. 

De eerste stepping stone is gelegd met De 

Krachtcentrale. Maar er moet en er kan meer. BNI 

wil de gebouwen ten Zuiden van de Krachtcen-

trale verkopen. Een ideale mogelijkheid vinden 

veel mensen voor een metamorfose van de 

Havenstraat. De politiek aarzelt vanwege het geld 

en de werkgelegenheid. De PvdA organiseerde 

een raadspodium waar diverse mensen hun 

ideeën naar voren mochten brengen. Politici 

hebben beloofd dat deze ideeën worden meege-

nomen in de verkiezingsprogramma’s. Wij zien er 

graag een levendige invulling voor alle leeftijden 

en een versterking van de cultuur historische 

functie. Dit is een eenmalige kans om Huizen echt 

op de kaart te zetten en de mooie plekken aan 

elkaar te knopen.  De bestaande panden moeten 

bewaard blijven en hergebruikt worden.  Een 

uitdagende  plek met prachtige mogelijkheden. 

 

  

  

 

 

Middenweg 1 

Vrachtauto’s in/uit het Oude Dorp 
Het is u vast ook wel eens overkomen, dat u 

moest wachten, omdat een vrachtauto zich 

had vastgereden in de smalle en bochtige 

straten van het Oude Dorp. Hilarische situaties 

zijn aan de orde van de dag. “Kan het ook 

anders”, was de vraag in een beperkte enquête 

die de gemeente wilde laten uitvoeren. Op 

verzoek van de  Vrienden is de vragenlijst in het 

Oude Dorp verspreid en op facebook geplaatst. 

De respons was groot. Binnenkort verwachten 

wij de resultaten.  

 

Wonen in de Wijngaard 
De voormalige school in de Zuid is verbouwd tot 

5 eengezinswoningen, 9 studio’s en 13 beneden 

– bovenwoningen. Er komen onder andere 

cliënten van Sherpa, statushouders en starters in 

te wonen. Ook is er een gemeenschappelijke 

ruimte, die het eerste steunpunt van Sherpa in 

Huizen wordt.   

 
 

Nieuwsjaarswens 
Net niet echt en toch stond hij er op een 

gewone zondagmiddag. De kroon op het 

bijzondere karakter van het oude dorp. Dat het 

zo mag blijven. Wij wensen u een mooi 

nieuwjaar met veel regenbogen.  

 


