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Er ligt al weer een tijdje een nieuw collegeakkoord van VVD,
Leefbaar Huizen, CDA en D’66. Wat vinden de Vrienden ervan?
Nou, we zijn enigszins teleurgesteld omdat we eigenlijk heel
weinig concreets terugzien over woningbouw, laat staan plannen voor het Oude dorp. Er wordt weliswaar in vage termen
gesproken over voortzetting van bestaande projecten, de
Omgevingswet (zie later), uitvoering van het mobiliteitsplan,
de uitstraling van het Oude dorp, maar waar zijn de concrete
doelstellingen? En de tijdspanne?
Voortgang oude projecten
De verschuiving van de markt staat kennelijk nog wel op het
programma, meer horeca op het Raadhuisplein (we hebben
er inmiddels wel een nieuw Italiaans restaurantje), maar…
er is nog steeds ongezellige leegstand van winkelpanden, de
Tuinstraat is nog steeds geen eenrichtingsverkeer, de fietsstraat ook niet, de Blokkerpanden zijn nog niet afgebroken,
het vrachtverkeer in het Oude dorp is nog niet aan banden
gelegd, er is geen enkele intentie te bespeuren om grotere
delen van het Oude dorp te beschermen en zo kunnen we nog
wel even doorgaan…

Nieuwe wethouders
Het College heeft bewust gekozen voor een integrale werkwijze tussen wethouders. Vandaar dat de onderwerpen op het
gebied van het Fysieke domein, het werkgebied van de Vrienden, zijn ondergebracht bij 3 verschillende wethouders:

Roland Boom (VVD)
O.a. woningbouw,
Omgevingswet

Fleur van der Kleij (LH)
Mobiliteit

Karin van Werven (D’66)
Openbare ruimte
w.o. groenvoorziening

BNI
Iedereen die er langs rijdt ziet het meteen: er wordt grootscheeps grond verzet op dit grote terrein. Reden is het schoon
maken van de bodem. Daarover spelen procedurele kwesties,
maar interessanter vinden wij de nieuwbouwplannen. Want
eindelijk is er het nodige naar buiten gekomen. De gemeente
heeft, deels in beslotenheid, geoordeeld dat zij niet zelf een
deel van het terrein willen kopen om het belangrijke gebied
een openbare functie te geven. Terwijl dit wel de wens van
velen was. De gemeente zou slechts “de regie” voeren, maar
welke regie valt er te voeren als je geen grondpositie hebt? Je
valt dan terug op het (oude geldende) bestemmingsplan en
een kleine grondstrook aan de Havenstraat. Op onderstaande
impressie is de (helaas) strikte scheiding van openbaar en
privé terrein (de haag met parkeerplaatsen) duidelijk zichtbaar. Het uitgangspunt bij de vernieuwing van de Havenstraat
was toch een vermenging van gebruiksmogelijkheden (een
‘Ramblas’ achtige uitstraling) waardoor er meer levendigheid
en reuring zou ontstaan? Jammer, gemiste kans.
Je ziet het dus misgaan, onderstaand bouwplan is ingediend
voor de hoek Havenstraat/Rokerijweg een bedrijfsverzamelgebouw annex kantoren met parkeerplaatsen. Het past binnen
het bestemmingsplan. De welstandscommissie heeft geconcludeerd dat het ontwerp op zich oké is (een soort industriële
bouwstijl). Dan rest eigenlijk weinig anders dan goedkeuring…
Is er nou jarenlang gesteggeld om dan toch weer industriële
bouw te krijgen?
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Uitvoering Omgevingswet

Coronel, DuCroq
Verder wordt er nog steeds onderhandeld met Coronel. Die
willen wel naar het BNI terrein maar in ruil voor (veel!) woningbouw op hun huidige locatie aan de haven. Daar ligt aan
de achterzijde het deels monumentwaardige DuCroq gebouw.
Behoud van het voorste deel en de gevel gaat volgens Coronel
ten koste van het aantal woningen dat gebouwd kan worden.
Gelukkig wil de gemeenteraad ook niet dat dit fraaie gebouw
gesloopt wordt, maar het bemoeilijkt wel een overeenkomst.
De Vrienden hopen dat Coronel zich rekenschap geeft van de
waarde van behoud.
Op zich denken de Vrienden dat de activiteiten van Coronel
goed passen naast de Krachtcentrale, het geeft in ieder geval
een boel aanloop en dus levendigheid.

Omgevingsvisie
De Omgevingswet maakt een moeilijke bevalling mee, opnieuw dreigt (door automatiseringsproblemen) de invoering
van de wet te worden vertraagd. Wel zijn er door de gemeente
voorbereidende activiteiten gestart. Zo is de Algemene Plaatselijke Verordening (de APV) aangepast. Het gaat dan om
voorbereidende administratieve aanpassingen om straks aan
te sluiten op de Omgevingswet zoals verwijzingen en begripsomschrijvingen.
Inhoudelijk is er zowel in de commissie Fysiek domein als in
de gemeenteraad nogal wat te doen geweest over een concept
Omgevingsvisie zoals opgesteld door een extern bureau. Voor

deze Omgevingsvisie is de gemeente ook in letterlijke zin
het dorp ingetrokken (zaterdagmarkt) en zijn bijeenkomsten
georganiseerd. De Vrienden hebben daaraan een bijdrage
geleverd. Het bureau heeft aan de hand van de inspraakreacties en wensen vanuit de gemeente een concept omgevingsvisie opgesteld. De politieke partijen hadden daarover stuk
voor stuk lijsten met vragen en opmerkingen. Vooral in het
laatste deel van het document zaten een heleboel “ideetjes”
verwerkt waarbij iedereen zich afvroeg: ”hoe serieus is dit
allemaal”? En: ”hebben we daar dan allemaal budget voor”?
En: “brengen we de inwoners zo niet erg in verwarring? De
Vrienden hebben ook ernstige bedenkingen bij dit belangrijke
kadervormende stuk. Want de Omgevingsvisie dient als basis
voor het vast te stellen Omgevingsplan. Wat daarin niet wordt
vastgelegd ontsnapt aan inspraakmogelijkheden voor inwoners
en politiek.
Verwacht wordt dat de gemeente deze winter start met de
inspraak over de (concept) omgevingsvisie.

Erfgoedvisie
De Vrienden namen deel aan een bijeenkomst over een
Erfgoedvisie in de Krachtcentrale. Ook de nieuwe wethouder
was aanwezig. Aanleiding waren zorgen bij de politiek over
ons erfgoed met als directe aanleiding het Vituskerkje en het
DuCroq gebouw, beide worden met sloop bedreigd. Margot
Leeuwin, gemeenteraadslid namens PvdA bereidde een motie
voor (die wij van harte steunden) om als onderdeel van de
Omgevingswet, gezien de historische kern van Huizen (en wat

Bijeenkomst over de Erfgoedvisie in de Krachtcentrale. Foto Larisa Landré
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daarin nodeloos gesloopt is) een duidelijke visie op ons erfgoed te ontwikkelen en vast te leggen. Verschillende gemeentes hebben inmiddels een dergelijk richtinggevend document.
In de commissie Fysiek domein is besloten dat zij de motie
aanhoudt, in afwachting van een notitie van wethouder Karin
van Werven over dit onderwerp.

Applaus 2!
Aan de Voorbaan wordt langzaam het resultaat van de renovatie van nr. 32 zichtbaar. Onder leiding van architect Chr. Koop is
het oude boeren pandje in oude glorie hersteld. Een geweldige
opsteker voor het hele dorp, chapeau.

Verordening Fysieke Leefomgeving
Door de gemeenteraad is deze verordening, een verzameling
van allerlei bestaande verordeningen (een vereiste in het kader van de Omgevingswet) geaccordeerd. Het betreft letterlijk
de teksten van de Oude verordeningen, een gemiste kans!
Met name de erfgoedverordening behoeft actualisering, zoals
ook opgemerkt door meerdere politieke partijen. Maar ook
het sloopbeleid en bomenbeleid zou nog eens onder de loep
moeten worden genomen. De druk vanuit het college om voor
het moment akkoord te gaan met deze verzamelterm was
groot omdat het nodig is voor de tijdige invoering van de Omgevingswet. Wel ligt er de toezegging aan de gemeenteraad
dat allerlei onderdelen in de naaste toekomst kunnen worden
herzien na discussie in de commissie Fysiek domein.

Applaus!

Bomenfonds: leeg!
Huizen heeft nu, net zoals vele andere gemeenten, een
bomenfonds. Zo’n regeling is bedoeld om bomen die moeten
wijken voor nieuwe woningen of infrastructuur worden gecompenseerd door elders nieuwe bomen te planten. Geweldig
natuurlijk temeer omdat er de laatste jaren in Huizen nogal
wat bomen sneuvelen. Alleen: er zit (nog) geen geld in het
fonds!
Verder blijft onze zorg dat monumentale bomen in het oude
dorp behouden blijven. Zij behoren ook tot het erfgoed en zijn
beeldbepalend. Het betreft niet alleen bomen in de openbare
ruimte maar ook op privé-erven. Gelukkig is een kapvergunning noodzakelijk in Huizen en gaat de gemeente er in het
algemeen behouden mee om. Toch hebben wij in het verleden
wel moeten vechten voor het behoud!

Voor het college omdat een lang gekoesterde wens van de
Vrienden in vervulling gaat: in het collegeakkoord staat dat
het hele oude dorp de sfeervolle “oude” lantaarnpalen krijgt!
Er is geld gereserveerd (helaas pas in 2024) om waar nog afwijkende lantaarnpalen staan (behoorlijk lelijke!) de bestaande
te vervangen. In de gemeenteraad is nog wel wat rumoer
over de kosten, maar veel van de bewuste lantaarnpalen zijn
toch aan vervanging toe, ze zijn boekhoudkundig “afgeschreven”. Eindelijk eenvormige verlichting in het hele oude dorp,
dat draagt enorm bij aan het mooie straatbeeld! Graag wat
eerder dan 2024, een wens van veel bewoners!

Driftweg
Wij berichtten eerder over de geplande nieuwbouw aan de
Driftweg grenzend aan Huizen maar vallend onder de gemeente Gooisemeren. Ondanks aanhoudende protesten van
omwonenden en onze wethouder lijkt het gebouw, zie boven,
er toch te komen…
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Artist impression van de E. Ludenstraat

E. Ludenstraat

Voortgang grote bouwprojecten

Eindelijk wordt het “gat” aan de E. Ludenstraat 42-44 waar de
oude loodsen van bouwbedrijf I. Zwart stonden bebouwd. Huizer architect Christiaan Koop heeft een rijtje van vier woningen
met zogenaamde mansardekap ontworpen. Parkeerterrein en
tuinen zitten erachter. Bovenstaand de tekening hoe het er uit
gaat zien.

In de gemeenteraad is de status van de grote bouwprojecten
in Huizen opnieuw besproken. Op zich een uitstekende zaak
dat de gemeenteraad die nauwgezet volgt! In het Oude dorp
gaat het met name om de Blokkerpanden en de Keucheniusstraat oost. De Blokkerpanden zijn gekocht door de vastgoedmaatschappij die de panden van Vomar supermarkten
beheert. De gemeente bezit ook een deel van het vastgoed.
Samen moeten ze uit passende nieuwbouw zien te komen,
dat lukt nog van geen kant geeft de wethouder toe. Wanneer
gaat er wat gebeuren? De Keucheniusstraat-plannen vorderen
beter, naar verwachting wordt volgend jaar begonnen met de
bouw en zijn de woningen in 2025 af. Dat zou mooi zijn.

Nieuwe rubriek: Rotte plek!
De Vrienden winden zich al jaren op over allerlei veronachtzaamde plekken in ons mooie oude dorp. Noem het gerust
lelijke plekken. Zo zonde! Vandaar deze nieuwe rubriek in
onze Nieuwsbrief. Wij roepen u trouwens op om ook uw
ergernis-plekken te melden bij ons, graag met foto, per
e-mail aan info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl.
De onderstaande plek bevindt zich MIDDENIN! Het oude dorp,
een grote lange muur met eeuwige vuilcontainers ervoor, zonder enige fantasie gebouwd, niet om aan te zien.
Het is de achterkant van de Hema en de afrit van het garagedek. We snappen dat dingen als een afrit en laad- en losplek
nodig zijn, maar verstop dat dan een beetje tussen leuke
elementen. Had bijvoorbeeld aan de achterkant kleine appartementen gebouwd of een afwisselende gevel gemaakt.
En hier kijken een aantal huizen ook op uit! Naast de pizzeria!
Het is al met al een uiterst onaantrekkelijke straat middenin
het centrum, echt een gemiste kans.
De Vrienden pleiten ervoor om in ieder geval de vuilcontainers weg te werken en wellicht iets van groen voor of tegen
de muur? Een groene klimopwand is altijd nog beter dan dit…
Wellicht heeft iemand nog betere oplossingen?

Huizer poëzie
Ruud Hehenkamp is een gewaardeerde
vrijwilliger van de Vrienden. Vele
Huizers kennen hem van de poëzie in
het Nieuwsblad van Huizen, geïnspireerd
op de talrijke openbare kunstwerken
in ons dorp. Die gedichten zijn nu
gebundeld in een fraai boekje wat o.a.
te koop is bij alle boekhandels in Huizen
en het museum. Het kost 15 euro, een
fraai cadeautje voor de feestdagen!

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 behouden en Huizen een heerlijke
leefplek te laten zijn. Om dit voortdurend onder de aandacht
van projectontwikkelaars, 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.

