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Bijeenkomst Vrienden

Gemeenteraadsverkiezingen! 

In maart zijn er opnieuw gemeenteraads-verkie-
zingen. Altijd een belangrijk moment om invloed 
uit te oefenen op het lokale beleid.

De afgelopen periode
Vier jaar geleden trad het huidige college aan. 
Met o.a. een ambitieus programma voor het Oude 
dorp gebaseerd op de zogenaamde Termijnagen-
da. Wat is daar terecht van gekomen? Bedroe-
vend weinig concluderen wij. Bijvoorbeeld van 
de uitvoering van het Mobiliteitsplan (fietsstraat, 
Tuinstraat eenrichtingsverkeer, vermindering 
vrachtverkeer in het Oude dorp), de vernieuwing 
van de Blokkerpanden en de Keucheniusstraat 
oost, de verplaatsing van de markt, de nieuwe 
welstandsnota, de redding van de BNI gebou-
wen… Los van particuliere projecten dus weinig 
vooruitgang. Natuurlijk zijn er allerlei redenen die 
aangevoerd worden, maar het getuigt niet van 
politieke daadkracht en creatief denken. Jammer.

Ons pleidooi
Wij bepleiten een nieuw collegeakkoord met een 
duidelijke visie op de positie en functie van het 
Oude dorp. De functie van de dorpskern is o.a. 
door gewijzigd consumentengedrag en internet-

shopping sterk veranderd. De ambitie om van het 
oude centrum een dynamisch winkelgebied voor 
een middelgrote stad te maken is gelukkig ach-
terhaald. 

De waarde van onze bijzondere dorpskern is ja-
renlang verwaarloosd, mede door allerlei vernieu-
wingsdrang. Dat is jammer, want de toegevoegde 
waarde van de dorpskern ligt juist in het ‘anders’ 
zijn, het niet een moderne wijk zijn, geen Ooster-
meent. Dat zou gekoesterd en uitgebuit moeten 
worden. Mensen zoeken vertier en gezelligheid, 
leuke winkeltjes, lekkere eettentjes, sfeer. Wel-
licht ‘oubollig’, maar het trekt toeristen en de 
eigen bevolking. En het zorgt voor economische 
bedrijvigheid. Natuurlijk is twee jaar corona 
maatregelen ook niet bevorderlijk voor een wer-
velend, bruisend centrum maar toch…

Huizen kent diverse plekken van verschillend 
signatuur. Dat maakt Huizen juist afwisselend en 
interessant. Wij zien Huizen als een gemeente 
met verschillende satellieten, c.q. wijken met een 
eigen karakter. Die veelkleurigheid is het DNA 
van Huizen. Wij zien dus verschillende (winkel-)
centra met ieder een eigen functie. We bepleiten 
om er voortaan ook expliciet zo naar te kijken: 
ieder wijkcentrum zijn eigen functie. 

Wat is dan de functie van het Oude dorp? Dat 
sluit volgens ons aan bij het eerder genoemde: 
het hebben van een historische, authentieke om-
geving waar je graag naar toe gaat voor de sfeer. 
Dat primair. Waar leuke dingen te doen zijn, ter-
rasjes, leuke winkels, restaurants, een markt, da-
gelijkse marktkramen op het plein, het leuk is om 
gewoon rond te wandelen en te genieten van die 
sfeer. Een verdere functie natuurlijk: goede basis-
voorzieningen voor de bewoners van die “wijk” en 
bijvoorbeeld goede parkeermogelijkheden.

Onze Facebook pagina is er weer! 
Word s.v.p. volger..

Onze Facebook pagina was verdwenen door het 
verwijderen van de account van de overleden Nel 
Hoogmoed, zij was de beheerder. Daarmee waren 
we al onze berichten en 
acties uit het verleden 
kwijt en al onze volgers. 
We hebben geprobeerd 
om het te herstellen 
maar dat blijkt 
onmogelijk. Dus zijn we 
opnieuw begonnen. 
Bezoek s.v.p. onze 
pagina, word volger en 
deel de pagina met uw 
contacten.
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Wij komen zo tot het volgende wensenlijstje:

1 Behoud van het dorpskarakter:
 a. Uitbreiding van het beschermd dorpsge-

zicht; onze voorstellen liggen bij de ge-
meente en zonodig mailen we ze opnieuw;

 b. Het behoud van de eigenheid van het Oude 
dorp bij nieuwbouw;

 c. Herziening van de welstandsnota; zie onze 
eerdere bijdrage aan het college

 d. De promotie van duurzaamheid met een “2e 
leven” voor bestaande gebouwen;

 e. Het benutten van de nieuwe Omgevingswet 
om uiterst secuur een omgevingsvisie en 
omgevingsplannen op te stellen. Deze wet 
biedt enorme kansen om de huidige be-
stemmingsplannen kritisch tegen het licht 
te houden en de totale omgeving in plan-
vorming te betrekken (zie ook verderop)

2. Een herijking van het gebruik van de 
openbare ruimte: 

 a. De markt opschuiven;
 b. Op het Raadhuisplein prioriteit voor activi-

teiten, ontmoeting en verblijf. Herindeling 
is niet nodig. Het gebruik of bestemming 
van de gebouwen daar omheen primair ter 
ondersteuning van het pleingebruik;

3. Verkeersdruk van het centrum verminde-
ren door:

 a. Sluipverkeer (met name Melkweg/ Haven-
straat en Meentweg/Kerkstraat te weren;

 b. Vrachtauto’s van zekere omvang verbieden; 
 c. Venstertijden voor bevoorrading handhaven; 
 d. Prioriteit voor kwetsbare maar milieuvrien-

delijke weggebruikers zoals wandelaars en 
fietsers

4. Veel groen in het Oude dorp (bomen, heg-
getjes etc.)

5. Overal de ‘antieke’ straatlantaarns
6. Nieuwe bestemmingsplannen voor het 

Oude dorp in het kader van de Omge-
vingswet 

 a. Toegestane bouwhoogte in het centrum 
primair beperken tot de hoogte van de 
bestaande gebouwen en opname van maxi-
mum bouwhoogte;

 b. Vereiste uiterlijke kenmerken beter vastleg-
gen;

7. Het BNI terrein (na alle gemiste kansen) 
alsnog ontwikkelen tot een terrein met 
verblijfsvoorzieningen

 a. Waar dingen te doen zijn voor de bevolking;
 b. Prettig is om even “in” te lopen;
 c. De plezierige verbinding legt tussen haven 

en oude kern;
 d. Dus geen parkeerterreinen vol auto’s maar 

groen, een pleintje, bankjes, leuke verlich-
ting etc.

8. De oostkant van de Oude haven ontwik-
kelen

9. Participatie van de bevolking serieus te 
nemen

 a. Dat wil zeggen geen participatie laag op de 
participatieladder (zoals enquêtes zonder 
ruchtbaarheid) maar medebesluitvorming;

 b. De gemeenteraad niet buiten spel zetten 
onder het motto: zo staat het in het omge-
vingsplan dus mond houden…

10 Een einde aan de geheimzinnigheid 
 a. De afgelopen tijd was het eigenlijk onmo-

gelijk om de vorderingen van belangrijke 
bouwprojecten te volgen: of het overleg 
gebeurde achter gesloten deuren of zelfs de 
gemeenteraad werd er volledig door verrast;

 b. Voor ons was het eigenlijk onmogelijk om 
zaken te volgen;

 c. In de commissie Fysiek domein wordt van 
alles behandeld behalve de cruciale bouw-
zaken;

 d. Dat deze vergaderingen online te volgen 
zijn en kunnen worden teruggekeken is een 
plus, houden zo;

 e. Voortaan openbaarheid, ook al gaat het 
over geld en andere belangen. Zo is het 
onnavolgbaar en dat kan niet de bedoeling 
zijn in onze democratie. Wat is er te verber-
gen, het gaat om gemeenschapsgelden en 
gemeenschapsbelangen…

Applaus

In de afgelopen collegeperiode is er wel iets bij-
zonders tot stand gebracht: de cultuurnota! Die 
nota is op een prima, participatieve manier tot 
stand gekomen en omvat op aansprekende wijze 
het gewenste cultuurbeleid in de gemeente. Wij 
hopen dan ook dat deze nota volop nageleefd zal 
worden.

De leden van de werkgroep cultuurnota onder leiding 
van Karin van Werven.
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Ook applaus!

De Vrienden volgen de vergaderingen van de 
Welstandscommissie op de voet. Wij willen deze 
keer de leden van de Welstands-commissie 
(waaronder de leden van de monumenten-com-
missie) graag eens in het zonnetje zetten! Zij 
doen uiterst belangrijk werk om het karakter van 
het Oude dorp te behouden, beschermde dorps-
gezichten en monumenten in stijl te renoveren en 
nieuwbouw passend vorm te geven. Hulde voor 
de leden van deze commissie en het belangrijke 
werk dat zij verrichten. Wij zijn uiterst gelukkig 
met hun tegenwoordige inzichten en beleid!

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat de komende pe-
riode een belangrijke rol spelen. Deze wet groe-
peert verschillende bestaande wet-en regelgeving 
in een nieuw geheel. De belangrijkste nieuwe 
elementen zijn het belang van (burger-)partici-
patie en de (leef-)omgeving op de uitvoering van 
bouwprojecten. 
Om te beginnen zullen allerlei uitvoerings-be-
sluiten tot stand moeten komen. Bijvoorbeeld de 
zogenaamde Omgevingsvisie en Omgevingsplan-
nen. Deze vervangen de Structuurvisie en Be-
stemmingsplannen. Dit is een enorme kans om 
de bestemmingsplannen die het Oude dorp be-
treffen te herzien en aan te scherpen. We hopen 
dat alle politieke partijen uiterst waakzaam zullen 
zijn. De Vrienden zullen het traject zeer kritisch 
volgen en onze input geven.

Keucheniusstraat oost 

De Vrienden namen deel in het participatietraject 
Keucheniushof, de westkant van de Keuchenius-
straat, om de hoek van de Kerkstraat. De moge-
lijkheid die de politiek bood om burgers in een 
vroeg stadium bij de planvorming te betrekken 
verliep wellicht soms stroef maar is breed ge-
waardeerd. De participatiegroep is daarna door 
de gemeente omgedoopt tot klankbordgroep om 
ook in de vervolgtrajecten te participeren. 
Inmiddels was er namelijk een raamovereen-
komst met Visser bouwmaatschappij (VBM) 
gesloten waarin deze ook rechten kreeg op de 
bebouwing van de overkant, de oostzijde. 
Het westelijk deel is afgerond. De vorderingen 
aan de oostzijde, wij hebben de wethouder er 
meerdere keren naar gevraagd, bleven onduide-
lijk. Nu blijkt er ineens een verkoopovereenkomst 
te liggen met VBM, waarbij de bezittingen van de 
gemeente aan die oostzijde (Tuinstraat 2 en 4, 

het oude tuincentrum) aan hen worden verkocht.
En er blijkt een uitgewerkt bouwplan te liggen!

De gemeenteraad en de commissie Fysiek domein 
stonden weer eens voor een voldongen feit!! En 
dus ook de klankbordgroep. In de gemeente-
raadsvergadering zei de wethouder: niks nieuws 
onder de zon, alles stond al in de overeenkomst 
waarmee u heeft ingestemd! Schaakmat… 
Nu heeft wethouder Boom alsnog aangekondigd 
dat het op 26 januari op de agenda komt van de 
commissie Fysiek domein en dat de gemeente-
raad het ook nog moet goedkeuren… 
En VBM zou voor participatie door omwonenden 
gaan zorgen… VBM dus en niet de gemeente 
zorgt voor participatie! En achteraf!

Wij vinden de gang van zaken totaal niet in over-
eenstemming met de toezeggingen over partici-
patie en hopen dat de politieke partijen zich daar 
ook over uitspreken

Het ontwerp

De appartementen, er komen er 34, lijken qua 
bouw zeer op de tegenoverliggende panden van 
de Keuhof. Gelukkig zijn ze aan de Keuchenius-
straat verdeeld over 2 blokken, zie de schets. In 
2016 was sprake van één ‘wal’ van gebouwen, 
dat is nu gelukkig speelser opgepakt. Hoewel in 
de ‘plint’ van de gebouwen aan de Keuchenius-
straat een plafondhoogte voor winkels is voorzien 
missen we de doorgang naar de Lindenlaan. 
Echter: aan de Tuinstraat komt, tegenover een 
prachtig klein huisje, wel een enorm massief blok 
te staan! En vlak langs de straat (die toch al smal 
is), visueel wordt dat heel heftig! Qua uiterlijk is 
het gebouw weliswaar onderverdeeld, maar onder-
tussen is het één rechte bouwmassa, één blok.
En dat terwijl wij altijd pleiten voor afwisseling en 
speelsheid in de bebouwing omdat dat aansluit 
bij het speciale karakter van het dorp en van de 
omgeving. 
Wij zijn dus ongelukkig over het ontwerp aan de 
Tuinstraat. 
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De Vrienden vinden verder dat er iets aan het be-
gin van de Keucheniusstraat (om de hoek van de 
Kerkstraat) moet worden gedaan. De ingangen 
van de parkeergarages en de hoek met de Vers-
hof zijn bepaald niet fraai te noemen…

Het bestemmingsplan 
Kennelijk moet het bestemmingsplan worden 
aangepast voor deze ingreep. Politiek wees alert!

Albert Heijn Lindenlaan 
Wordt de AH nu uitgebreid of niet? Is er ook een 
overeenkomst met Segesta, eigenaar van dat 
winkelblok? Er is al lang sprake van die noodza-
kelijke uitbreiding, de AH winkel is nu te klein 
voor de hoeveelheid klandizie en het magazijn 
te klein. Daardoor zijn artikelen veelvuldig uit-
verkocht en is het assortiment, vergeleken bij-
voorbeeld met de winkel aan de Oostermeent 
beperkt. De gemeente zegt onder voorwaarden 
een initiatief van de eigenaren toe te juichen. De 
Vrienden vinden dit wel heel vrijblijvend, de re-
gierol van de gemeente is zo ver te zoeken... 

Telefooncel

Een bijzonder bezoekje aan 
de voorzitter: “Ik heb een 
telefooncel gekocht die ik 
als bibliotheekkastje inzet. 
Hij komt uit Huizen en heeft 
aan de haven gestaan, weten 
jullie iets over precieze her-
komst?” Dat weten we jam-
mergenoeg niet… We hebben 
ze doorverwezen naar de 
Historische kring. Maar een 
bijzonder initiatief blijft het!

Het DuCrocq gebouw 

Aan de IJsselmeerstraat staat het fraaie zoge-
naamde DuCrocq gebouw. Het heet DuCroq om-
dat er vroeger een reuk- en smaakstoffenfabriek 
in zat van de familie DuCrocq. Tegenwoordig is 
het eigendom van Coronel, en wordt het gebruikt 
voor lasergames. Met de cartbaan aan de oude 
haven erbij bezitten zij een groot terrein. Coronel 
gaat in principe met zijn activiteiten naar het BNI 
terrein verhuizen en wil dat er op hun huidige 
terrein woningbouw komt. Om uit de kosten te 
komen verlangt men een redelijk intensieve be-
bouwingsdichtheid. 
Nu heeft de ChristenUnie fractie de gemeente 
gedwongen eerst een onderzoek te doen naar de 
monumentale waarde van het DuCrocq deel. Daar 

is uitgekomen dat de 
gevel, entree en gangen 
inderdaad bijzonder zijn 
en “monumentwaardig”. 
Maak er dus een “ge-
meentelijk monument” 
van zou een logische 
conclusie zijn. Maar 
dat doet afbreuk aan 
de financiele haalbaar-
heid van de plannen. 
Wat doet de wethouder 
vervolgens? Die houdt de besluitvorming aan… 
Waarom? Wij vermoeden omdat hij in onderhan-
deling is met Coronel over zowel hun BNI plan-
nen als de woningbouwplannen op het terrein 
bij de haven. Ondertussen lijkt een prachtige 
karakteristieke gevel het kind van de rekening te 
worden, al was het maar door allerlei hoogbouw 
erachter…
We hopen dat politieke partijen zich zullen in-
spannen voor het behoud van het gebouw!

Gefeliciteerd 

Karin Rienstra met je benoeming tot Huizer van 
het jaar 2021! Zij spant zich enorm in om de Hui-
zers te verbinden c.q. samenhang te bevorderen 
en het algemeen belang te dienen. Bijzonder.

Bijeenkomst Vrienden

Het is nog steeds de bedoeling om een bijeen-
komst met alle donateurs en verdere genodigden 
te organiseren, zoals eerder aangekondigd.  
Iedere keer gooit Corona roet in het eten. Maar 
ooit moet het lukken…

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.


