
Jaarverslag 2019 van de stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen. 

2019 was voor de Vrienden een optimistisch jaar omdat het erop lijkt dat de waarden van de 

stichting steeds meer omarmd worden door bestuurders, projectontwikkelaars, eigenaren van 

woningen, architecten en Welstandscommissie. Historiserend bouwen is geen vloek meer, de waarde 

van de sfeervolle huizen, pittoreske straten, statige oude bomen wordt steeds meer onderkend. 

2019 was verder een jaar waarin allerlei gemeentelijke dossiers die voor onze stichting van belang 

zijn een trage voortuitgang vertoonden: 

De Rekenkamercommissie presenteerde haar rapport over de ervaringen met recente 

participatietrajecten aan de gemeenteraad. Met name de participatie rondom het Keu-gat de 

Keucheniusstraat west) verliep, zo stelt de rapportage, slecht. De Vrienden namen deel aan dit 

intensieve traject. De Vrienden vinden burgerparticipatie bijzonder belangrijk, het is zelfs een van de 

redenen voor de oprichting van de stichting. We hebben ervoor gepleit dat de mate van 

burgerparticipatie altijd apart en per project wordt besproken en aan de hand van een voorstel aan 

de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

De gemeente heeft in 2019 27 bouwlocaties benoemd voor woningbouwprojecten die uitvoerig in de 

commissie Fysiek domein en in de gemeenteraad aan de orde zullen komen. Een aantal daarvan 

heeft onze speciale belangstelling wegens het belang voor het Oude dorp. Wij volgden de 

ontwikkelingen rondom deze projecten en stelden deze aan de orde bij onze overleggen met o.a. de 

wethouders: 

Het Blokkerpand  

Wij weten dat er overleg plaatsvindt tussen het college en de nieuwe eigenaar over de nieuwbouw 

van het Blokkerpand maar de exacte status is ons niet bekend. Supermarkt Vomar komt erin met 

relatief goedkope appartementen erboven. Wij maken ons er wel zorgen over: wordt de nieuwbouw 

niet te hoog, gaat het gebouw wel passen bij de oude kerk, bij de oude pastorie, bij het oude dorp? 

Wij maakten onze zorgen meermaals kenbaar.  

Keucheniusstraat oost 

Nu de westzijde van de Keucheniusstraat, de Keuhof, zijn voltooiing nadert, wordt het voor alle 

partijen, ook de nieuwe bewoners, steeds belangrijker dat de overzijde er ook fatsoenlijk uit gaat 

zien. Dat proces lijkt stil te liggen door verschillende belangen. Wij vragen ons ook af of Albert Heijn 

nog (naar achteren) gaat uitbreiden. De Vershof lijkt alle uitbreidingsplannen te hebben opgeschort. 

Dit proces lijkt ook stil te liggen, de Vrienden volgden het nauwlettend. 

BNI (Balamundi) terrein 

Rondom het gebied van deze belangrijke corridor tussen haven en het dorp liggen de belangen 

ingewikkeld. BNI streeft een zo hoog mogelijke opbrengst na. Blijkbaar was Jumbo bereid die te 

betalen wanneer er een supermarkt gerealiseerd mag worden. Dat laatste wil de gemeenteraad 

echter niet. Politieke partijen en de Vrienden willen graag dat het terrein een aantrekkelijke 

publieksfunctie krijgt. De Vrienden spraken heldere taal: wij willen graag dat het terrein een zgn. 

‘verblijfsfunctie’ krijgt. 

De Kustvisie 

De Vrienden namen deel aan het participatieproces en waren bij de eindpresentatie van de Kustvisie. 

De concept-Kustvisie is enthousiast begroet, er liggen vele inspirerende ideeën om de kustlijn aan het 



Gooimeer en de haven te verfraaien. De investeringen zullen evenwel zeer groot zijn en het is dus de 

vraag wat wanneer gerealiseerd kan worden. De gemeente gaat met voorstellen komen. De laatste 

schakel, van haven naar dorp (o.a. Krachtcentrale, BNI, industrieterrein) is jammer genoeg nauwelijks 

uitgewerkt en heeft weinig prioriteit. 

Kerkstraat 

Het afgebrande pand aan de Kerkstraat wordt herbouwd, ze zijn er druk bezig. We zijn zeer gelukkig 

dat het pand aan de Kerkstraat zijn oorspronkelijke vorm bewaart, alle inspanningen van de Vrienden 

zijn niet voor niets geweest! 

 

 

Een aantal bestemmingsplannen is al meer dan 10 jaar oud. Die plannen zijn zeer bepalend bij (ver-) 

bouw. Bijvoorbeeld t.a.v. van de toegestane hoogte van een pand. Wij pleitten ervoor dat de 

bestemmingsplannen ook op dit punt worden herzien zodat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. 

Het winkelcentrum is in onze ogen geen apart stuk van het Oude dorp maar moet er een geheel mee 

vormen. De nieuwe Omgevingswet kan dat wellicht mede bewerkstelligen. 

De Vrienden waren aanwezig bij de presentatie van de eerste plannen voor een verbeterde mobiliteit 

in Huizen. Het oude dorp en het winkelcentrum zijn onze zorgenkindjes qua verkeer. De oude 

karakteristieke straatjes zijn natuurlijk totaal niet berekend op de huidige verkeersdruk en (zwaar) 

vrachtverkeer. Al jaren maken we ons daarom druk over die verkeersintensiteit. De Vrienden hebben 

desgevraagd hun ideeën toegelicht bij de gemeente. Kort gezegd komen die erop neer dat je 

doorgangsverkeer en zwaar vrachtverkeer uit het Oude dorp weert. Wij stellen schetsmatig voor om 

het gehele centrum voor auto’s bereikbaar te houden maar sluipverkeer sterk te 

ontmoedigen/onmogelijk te maken: 



 

In de tekening gaat het om het principe, niet om de uitwerking per straat. Met de fiets kun je overal 

gaan en staan waar je wil. Met de auto kun je overal komen maar dan steeds via de ‘randwegen’, niet 

binnendoor. Helaas zien we in een eerste voorzet van het nieuwe mobiliteitsplan nauwelijks iets 

terug van onze ideeën, al is er zeker begrip voor de problematiek van bewoners.  

Ook t.a.v. de nieuwe Welstandsnota hebben wij de gemeente voorzien van onze aanbevelingen. Het 

eerste concept dat wij zagen zal liberaler worden dan de oude regeling, hele gedeeltes van Huizen 

worden welstandsvrij. Dat geldt niet voor het Oude dorp en de gebieden daar omheen. Dit hebben 

wij bepleit. Zoals wij hebben bepleit, zullen (nieuw-)bouwprojecten in het Oude dorp strenger 

worden beoordeeld.  

De Vrienden hebben ingesproken op de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de 

nieuwe Cultuurnota. Onze stelling: het Oude dorp is cultuur. En dient beschermd en gerespecteerd 

te worden. In de recent verschenen eerste opzet van de speciaal opgerichte werkgroep van 

gemeenteraadsleden vonden wij deze gedachtegang tot onze vreugde terug. Graag zouden wij in de 

nota zien dat dit culturele erfgoed door uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht (zodat er 

bijvoorbeeld niet zomaar gesloopt kan worden) wordt gekoesterd. Verder dat e.e.a. nader wordt 

vastgelegd in regelgeving, zoals strakkere bestemmingsplannen. Dit gaven wij opnieuw aan in een 

schriftelijke reactie naar de gemeente. 

De gemeente heeft een externe deskundige de opdracht gegeven na te gaan of er sinds 1945 

gebouwen zijn gebouwd die de monumentenstatus verdienen. Bij die inventarisatie worden ook 

bestaande gemeentelijke en rijksmonumenten betrokken. Wij verzochten de gemeente opnieuw 



schriftelijk om grotere gedeelten van het Oude dorp een beschermde status te geven, zodat 

onnodige sloop vermeden wordt en verbouwingen respectvoller gebeuren. Verder vroegen we 

aandacht om, indachtig de nieuwe Omgevingswet, totale straten en omgevingen te beschermen 

zodat er een homogeen, karakteristiek beeld ontstaat, vooral  in het Oude dorp. Ieder monument 

staat in een omgeving en wanneer die niet correspondeert met het karakter van het pand verliest dit 

onvermijdelijk een deel van zijn waarde. 

Een Rijksmonument middenin het centrum, Voorbaan 32 (ondertussen met een nieuwe eigenaar), 

verkeert in treurige staat en verrot steeds verder. Wij riepen de gemeente en wethouder schriftelijk 

op om de eigenaar hierop aan te spreken zodat dit waardevol monument nog gerestaureerd kan 

worden en niet als verloren moet worden beschouwd. Inmiddels heeft de gemeente ons gemeld dat 

zij actie hebben ondernomen door de eigenaar aan te schrijven het achterstallig onderhoud te 

herstellen.  

Het College omarmde in het collegeakkoord de zogenaamde Termijnagenda, resultante van het Keu 

participatietraject. Wij blijven het college eraan herinneren dat vele voornemens nog niet uitgevoerd 

zijn. 

Verder bezochten de Vrienden de vergaderingen van de Welstandscommissie om een vinger aan de 

pols te houden m.b.t alle (ver-)bouwplannen in het Oude dorp. Wij namen in het voorjaar deel aan 

de bijeenkomst van de Vrijwilligerscentrale om nieuwe samenwerkingsverbanden te 

bewerkstelligen. Op de Facebook pagina werden dringende zaken aangekaart. De Vrienden hebben 

ongeveer 1700 volgers en krijgen een aanzienlijke respons. Er werden twee dubbele Nieuwsbrieven 

gepubliceerd waarop zeer positieve reacties kwamen. Ook de lokale kranten pikten onze 

berichtgeving op. 

Stand van de Vrienden 

De financiële situatie is stabiel. Zie de jaarstukken. De bestuurssamenstelling evenzo, er werd 

regelmatig vergaderd aan de hand van een uitvoerige agenda en de notulen van de voorgaande 

vergadering.  

Wil Bout heeft haar werkzaamheden t.a.v. de Welstandscommissie, onder dankzegging, beëindigd. 

Mineke Kurpershoek zet die belangrijke taak voort, daarbij gesteund door Ruud Hehenkamp. Het 

donateursbestand werd geschoond en op een nieuwe wijze gekoppeld aan de financiële 

administratie. Het aantal donateurs is, m.n. door overlijden, licht afgenomen, maar we mogen ons 

prijzen met een zeer trouwe aanhang.  

Op onze Facebook pagina werden dringende zaken aangekaart. De Vrienden hebben ongeveer 1700 

volgers en krijgen een aanzienlijke respons. Er werden twee dubbele Nieuwsbrieven gepubliceerd 

waarop zeer positieve reacties kwamen. Ook de lokale kranten en omroep pikten onze berichtgeving 

op. 

 

 

 

 


