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Of het door Corona komt of niet, budgettaire 
problemen of niet, andere prioriteiten of niet: er 
lijkt tot onze spijt weinig schot te zitten in allerlei 
plannen voor het Oude dorp. 

BNI
Waar het wel voortvarend gaat is met de afbraak 
van de oude BNI-opstal, de directie en eigena-
ren van BNI zijn het wachten op initiatieven en 
overleggen moe bleek in een opmerkelijke verga-
dering van de commissie Fysiek domein. Daarin 
verscheen de directeur online en verwoordde op 
afgemeten wijze zijn standpunt: we hebben het 
geld van de opbrengst nodig en we kunnen niet 
langer wachten. De gemeenteraadsleden leken in 
de stream verbijsterd door de directheid en had-
den geen weerwoord. De wethouder ook niet. De 
Vrienden zijn dáárdoor verbijsterd.

Havenstraatgroep 
Inmiddels heeft de zogenaamde Havenstraat-
groep (een groep betrokken vrijwilligers) een 
uitgebreide notitie gepubliceerd waarin hun plan-
nen voor het BNI-terrein beschreven staan. Het 
is een opmerkelijk relaas. Op de laatste gemeen-
teraadsvergadering (zie de agenda op de website 

van de gemeente voor de notitie en een link naar 
de livestream) moest wethouder Boom zwaar in 
de verdediging over zijn stilzwijgen en gebrek 
aan daadkracht. En dat ondanks de ruimte die 
hem was geboden om als gemeente een deel van 
de grond te kopen. Hij spreekt over gebrek aan 
uitvoerbare en financierbare plannen, werkgele-
genheid, bestemmingsplan, het verschil tussen 
besturen en controleren en zijn onvermoeibare 
inzet. Veel woorden, weinig resultaat.

Geheimhouding? 
De nieuwe mode in de gemeente Huizen lijkt over-
leg achter gesloten deuren te zijn. Steeds weer 
was er geheim overleg over BNI, waarover ook 
niets werd gerapporteerd in de commissievergade-
ringen. Voor de Vrienden was het dus tot voorkort 
een raadsel wat de plannen en ideeën waren en 
het is voor ons dus ook een raadsel waar het bij 
BNI op stuk liep. We kunnen wel raden: geld. BNI 
wil een maximale opbrengst en snelheid. Wij ma-
ken ernstig bezwaar tegen het totale gebrek aan 
openheid: is dit nou participatie anno 2021?

BNI: wat nu?
De Vrienden betreuren het zeer dat er geen 
nieuwe invulling kon worden gegeven aan de 
oude hallen. Dit industrieel erfgoed had wellicht 
een beperkte monumentale waarde maar het is/
was wel beeldbepalend en karakteristiek. Nu is 
het afwachten wat er voor in de plaats komt… 
BNI en investeerders zullen als gewoonlijk de 
grenzen van de bestemmingsplannen opzoeken 
om optimale rendementen te behalen. Dus: veel 
bebouwing en zo hoog mogelijk.
 
Wij pleiten allang voor een verbindende en gedif-
ferentieerde bebouwing tussen het oude dorp en 
de haven. En openbare ruimte waar je in kunt 
lopen en waar iets te doen is. De gemeentelijke 
Structuurvisie biedt handvatten voor deze her-
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bestemming (maar heeft minder rechtskracht 
dan het bestemmingsplan). En: er zijn door de 
gemeente toezeggingen aan de Krachtcentrale 
gedaan, maar wat zijn die waard? En kennelijk 
zijn er al potentiële kopers, daar laten we toch 
niet alles aan over?

College en gemeenteraad hebben steeds onder-
streept dat er een mooie, zinvolle verbinding tus-
sen Oude haven en het Oude dorp moest komen, 
laten ze dat alsjeblieft waarmaken. Overleg met 
de eigenaren van de Krachtcentrale, die hierover 
goede ideeën hebben, is één van de bouwstenen 
om tot een breed gedragen plan te komen. Ook de 
Vrienden zijn bereid om daarin mee te denken.

Geen vooruitgang!!
Wij noemen: uitvoering Mobiliteitsplan (fietsstraat, 
Tuinstraat eenrichtingsverkeer, vermindering 
vrachtverkeer in het Oude dorp), Blokkerpanden, 
Keucheniusstraat oost, verplaatsing markt, de 
nieuwe welstandsnota. Een reeds geaccordeerd 
monumentenonderzoek naar de jongere bebou-
wing van na 1945 blijkt geschrapt te zijn. Los 
van particuliere projecten dus stagnatie alom. Wij 
vragen ons af: waarom?

Voorbaan 31
Architect Koop & partners restaureren het mo-
numentenpand Voorbaan 31, fantastisch dat 
dat gebeurt. Daar staat echter tegenover dat de 
eigenaren de royale tuin (tegenover Scapino aan 
de Achterbaan) willen bebouwen. Wij vragen ons 
af of dat op een verantwoorde manier kan. Het 
geldende bestemmingsplan moet daarvoor wor-
den aangepast, nu is alleen een ondergeschikte 
bebouwing mogelijk. De Vrienden zitten op het 
‘vinkentouw’: als toehoorder bij de Welstands-
commissie-vergaderingen zullen we de vinger aan 
de pols houden….

Waterstraat 1
De Vrienden hebben aan de alarmbel getrokken 
toen er sprake was van een sloopvergunning voor 
de monumentale boerderij tegenover de Bras-
sershoeve. Er ontstond een boel consternatie 
bij bezorgde burgers, gemeenteraad, eigenaar 
en potentiële koper: hoe zou dit kunnen in een 
gebied met beschermd dorpsgezicht? Bij de wel-
standscommissie speelde ook de vraag ”Hoe is het 
mogelijk dat dit pand geen status als gemeentelijk 
Monument heeft?” Het leidt ook weer tot de vraag 
wat beschermd dorpsgezicht exact voorstelt.

Gelukkig is het plan in de prullenmand verdwenen. 
Het gebouw en zijn bebouwde omgeving, de aan-
grenzende bebouwing met o.a. De Brassershoeve, 

de bomen, hagen en de lage perceel ligging blijken 
samen het karakter bepalen. Dat is ook de waarde 
van de nieuwe landelijke Omgevingswet.
Er lijkt tot onze vreugde bij zowel gemeente als 
opdrachtgevers steeds meer waardering voor ons 
karakteristieke erfgoed te zijn. En de gemeente 
is steeds meer bereid om in te grijpen. Hoewel er 
geruchten gaan dat ambtenaren van de gemeente 
zelf aan de koper aangaven dat sloop een optie 
was…Dat kán toch niet waar zijn!

Applaus: Plaveenseweg
Op de Plaveenseweg nummer 14a en 16 stond een 
oude boerderij met hooibergen, groot erf en tuin. 
Daar zijn meerdere woningen aan een soort hofje, 
de Plaveense Hof, gerealiseerd, mooi in stijl van 
de Huizer traditie. Er is zelfs een Hooiberg- huis 
ontworpen! En de oude eikenboom is behouden!
 

Het bouwplan is ontwikkeld door Hedendaags 
Vastgoed uit Huizen, de architect is Henk de Haan 
uit Dodewaard. Wij hadden hoogstens nog graag 
gezien dat de huizen wat minder “in het gelid” 
stonden, kenmerkend voor het Oude dorp is de 
“willekeurige” plaatsing van Huizen. Maar wij wor-
den er blij van, applaus!



PAGINA 3

Verkiezingen 2022, oproep
Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezin-
gen. De Vrienden zullen bij de verschillende par-
tijen een wensenlijst indienen voor het Oude dorp. 
En we gaan analyseren wat er van het collegeak-
koord van het huidige college terecht is gekomen. 

Daar staat bijvoorbeeld de “Termijnagenda” op, 
wij vinden dat nog steeds een belangwekkend 
document, hoe staat het met de uitvoering? Wan-
neer wordt een gezellig horecaplein gerealiseerd, 
ook op zaterdag? Wat doen we met de winkel-
leegstand? En wanneer krijgen we nou eindelijk 
consequent de “oude” lantarens in het Oude dorp? 
Enzovoort, enzovoort. 

Voorgevel Zijgevel links

We zijn ook zeer benieuwd naar uw ideeën voor 
het dorp, mail ze naar info@vriendenvanhetoude-
dorphuizen.nl of zet ze op onze Facebook pagina!

Vernieuwen bestemmingsplannen etc.
Opnieuw doen wij een oproep om de verouderde 
bestemmingsplannen te vernieuwen en herzien. 
Zodat bijvoorbeeld de maximale hoogte van pan-
den in het winkelcentrum verder wordt begrensd. 
Een bestemmingsplan geeft de kaders en veel 
rechten aan eigenaren en is voor de overheid, 
projectontwikkelaars, potentiële kopers en (ver-)
bouwers letterlijk maatgevend.
De wet vraagt om een herijking van een bestem-
mingsplan om de 10 jaren. Gelet op sommige (te 
ruime) ontwikkelingsmogelijkheden wordt het tijd 
voor een grondige renovatie van de bestemmings-
plannen voor het Oude dorp. Overigens geldt de 
herijking ook voor Welstandsnota en de nieuwe 
Omgevingswet, ook allemaal onder constructie, 
haast en verbetering svp!

Bijeenkomst Vrienden
Het is nog steeds de bedoeling om een bijeen-
komst met alle donateurs en verdere genodigden 
te organiseren, zoals aangekondigd in onze vorige 
nieuwsbrief (zie desgewenst de digitale versie op 
onze website, www.vriendenvanhetoudedorphui-
zen.nl). Wij volgen de Corona-ontwikkelingen op 
de voet, u hoort van ons zodra we duidelijkheid 
kunnen verschaffen.

Jaarrekening en jaarverslag 2020
Binnenkort kunt u het goedgekeurde jaarverslag 
en jaarrekening 2020 op onze website raadplegen. 
De financiën van de stichting zijn dankzij onze 
trouwe donateurs en geringe uitgaven, ook door 
Corona, keurig op orde.

Nieuwe leden kerngroep
Wij mogen twee nieuwe leden van onze kerngroep 
met actieve leden verwelkomen. Marian van der 
Laan, die zich met de (financiële) administratie 
bezig gaat houden en André Verkaik voor commu-
nicatie, in het bijzonder onze website. 

Marian:” Sinds 1970 woon ik in 
Huizen. Ik vind het fijn wonen 
in het Oude dorp, een unieke 
plek.” “Mijn schoonmoeder liep 
nog in klederdracht, met zo’n 
grote witte kap!”. “Er is te veel 
authentieks gesloopt, dat is 
enorm jammer, daarom vind ik 
het werk van de Vrienden be-
langrijk en wil ik me er graag 
voor inzetten.”
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André: “Als voorzitter van het 
Huizer Schrijversgilde stimuleer ik 
mensen uit Huizen en omstreken 
om meer en beter verhalen te 
schrijven. Het oude dorp is daar 
een dankbaar decor voor. Samen 
met de Historische Kring Huizen 
ontdekken we wat er niet meer 
is. Met de Vrienden van het Oude 
Dorp zet ik me in om het moois te behouden dat 
er nog is.”
Wij zijn blij met ze. Als u ook wilt bijdragen aan 
onze onvermoeibare inspanningen om het karakter 
van het Oude dorp te beschermen, meld u!

Uw jaarlijkse donatie
Als donateur van de Stichting Vrienden van het 
Oude Dorp Huizen en ontvanger van deze Nieuws-
brief stellen wij uw jaarlijkse donatie zeer op prijs. 
Velen van u hebben ook voor dit lopende jaar 2021 
al een donatie overgemaakt. Hartelijk dank voor 
uw betrokkenheid. Mocht u uw donatie nog niet 
hebben overgemaakt dan nodigen we u graag uit 
om dit alsnog te doen. Voor individuele bewoners/
een gezin is € 25,- een richtlijn. Bij bedrijven ho-
pen wij op een donatie naar draagkracht. Zie ook 
het rode kader onder aan deze Nieuwsbrief. 

Erfgoedfestival
In het Gooi wordt 
deze hele zomer 
extra aandacht 
geschonken aan al 
het fraaie erfgoed 
in de regio: het Erfgoedfestival. Er zijn bijvoor-
beeld fiets- en wandelroutes uitgezet die je langs 
de bezienswaardigheden leiden, ook in Huizen. 
Makkelijk te volgen via een app. Zie voor nadere 
informatie hun website. Van harte aanbevolen!

Bomen bij Oude kerk in gevaar
Bij een voorjaarsstorm is er weer één van de bo-
men in het prachtige parkje naast de Oude kerk 
omgewaaid. U weet wel, dat parkje waar in het 
voorjaar de paarse 
crocussen zo uitbun-
dig bloeien. Het is 
een prachtige beeld-
bepalende bomen-
groep. De Vrienden 
zien oude bomen 
ook als bescherm-
waardig erfgoed dat 
veel bijdraagt aan 
een mooie leefom-
geving. Wij ijveren 
dus altijd voor het 

behoud van karakteristieke bomen in het Oude 
dorp. Hopelijk wordt deze bomengroep, linden 
trouwens, niet preventief geruimd…
 
In memoriam 
Nel Hoogmoed, jarenlang 
een gedreven voorzit-
ter van de Vrienden, is 
in januari overleden. Zij 
heeft veel voor de Vrien-
den en dus voor het Oude 
Dorp betekend. Ze stond 
op de barricaden als er 
weer eens een karakte-
ristiek gebouw dreigde 
te vallen in de zucht 
naar modernisering en 
projectontwikkeling. Zij 
zag de kwaliteit, sfeer en 
onvervangbaarheid van het historische karak-
ter. We zijn deze voorvechter dankbaar voor alle 
energie die zij als voorzitter en actief lid in onze 
stichting heeft gestoken.  
 
In dankbare herinnering 
Het bestuur van de Vrienden 

Facebook pagina Vrienden offline 
De nabestaanden van Nel hebben haar Facebook 
account verwijderd maar daardoor is per ongeluk 
ook de pagina van de Vrienden verwijderd. Dat 
blijkt te komen doordat zij de pagina ooit heeft 
aangemaakt en daarmee kennelijk als enige alle 
beheerdersrechten had. Ondanks publicatierech-
ten voor anderen. Wij proberen de situatie te cor-
rigeren. Als dat niet lukt zal er niets anders opzit-
ten dan opnieuw beginnen…

De stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen 
bekommert zich om het Oude centrum van Huizen, 
spant zich in om het karakter van het dorp te behou-
den en Huizen een heerlijke leefplek te laten zijn. Om 
dit voortdurend onder de aandacht van projectont-
wikkelaars, raadsleden en bestuurders te brengen is 
uw betrokkenheid en donatie van groot belang, dus 
word s.v.p. donateur. Onze donateurs steunen ons 
in ons doel en maken ons werk én deze Nieuwsbrief 
mogelijk. Met iedere donatie (ons richtbedrag is 25 
euro/jaar) zijn we blij, meldt u s.v.p. aan op 
info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl.
Bankrekening: NL38 ABNA 0458 3797 78
 
U krijgt dan voortaan deze Nieuwsbrief thuis bezorgd 
en wordt uitgenodigd voor onze bijeenkomsten.
Onze stichting heeft een ANBI status, dus uw donatie 
is als gift aftrekbaar voor de belastingen.


