Mijnheer de voorzitter, leden van het college en gemeenteraad van Huizen,
belangstellenden op de publieke tribune en luisteraars van de radio (N‐H
Gooi).
Vandaag behandelen wij de eerste begroting van de collegeperiode 2018‐2022.
Voorzitter, bij de voorjaarsnota heb ik al gesproken over de potjes cultuur, er is overal een potje

voor te vinden. Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken, dat het hier alleen om financiële
potjes gaat (niets meer en niets minder). Wij hebben begrepen, dat bij de cursus
gemeentelijke financiën om het woord potjes werd gegniffeld en het schijnt, dat dit woord
zeer vaak is gevallen.
Wij hebben begrepen, dat het college naarstig op zoek is naar een potje voor, buurthuis De
Draaikom.
Gemeenteraadsverkiezingen
In maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden.
Daarbij is Dorpsbelangen Huizen als 2e partij in Huizen uit de bus gekomen.
Wij willen hierbij onze kiezers nogmaals bedanken voor het vertrouwen in Dorpsbelangen Huizen.
Ondanks dat wij weer een winnende partij zijn, heeft de formateur (VVD) gekozen voor 2 sterk
verliezende partijen het CDA en D66.
Voor Dorpsbelangen Huizen is dit onverklaarbaar, wij vinden dit minachting van onze kiezers.
Samenwerken is Oké, samenvoegen NEE
De gemeente Huizen werd verrast met het bericht, dat de gemeenten Blaricum en Laren voornemens
zijn zich bij de provincie Utrecht aan te sluiten.
Daarmee zou het samenwerkingsverband van de BEL gemeenten en Huizen zeer waarschijnlijk ook
tot het verleden kunnen gaan behoren. Maar een eventuele fusie met Blaricum en Laren is
Dorpsbelangen Huizen een doorn in het oog, Huizen kan prima zelfstandig functioneren.

Voorzitter, hoe zal de uitwerking voor de gemeente Huizen straks zijn als de brief van de
minister over de eventuele herindeling of samenwerking van Huizen, Laren en Blaricum op
de mat valt, of vermoedt u dat de nieuwe keuze van Laren en Blaricum voor de minister
acceptabel zal zijn?
Dorpsbelangen Huizen heeft in deze kwestie een ongewijzigd standpunt:
Samenwerken is Oké, samenvoegen Nee.
Ophaalbrug
Voorzitter, De brug over de aanloophaven wordt door Dorpsbelangen Huizen altijd het pareltje van
Huizen genoemd. Van een pareltje mag je verwachten, dat het ligt te glimmen in de zonneschijn.
Helaas hebben wij moeten constateren, dat het onderhoud aan deze prachtige brug, de enige ophaal
brug die Huizen rijk is, er de laatste tijd nogal vies en vervallen uitziet.
Dorpsbelangen Huizen heeft de burgemeester laten zien wat er voor moois in Huizen allemaal is,
voor het onderhoud van de ophaalbrug schaamt Dorpsbelangen Huizen zich.
De kosten om de brug te bedienen zijn toren hoog, maar het onderhoud vinden wij beneden alle pijl.
Gaat het college de schoonmaak (want er moet nodig een nat dookie over het houtwerk)
en het onderhoud van m.n. de verrotte houten loopplanken nu spoedig aanpakken?
Dan kunnen ook de vele hondenpootjes, die de brug passeren, weer veilig de overkant van de brug
bereiken.
Oude Dorp
In het Oude Dorp zijn een drietal winkels door een fikse brand vernield. De opruimwerkzaamheden
zijn snel van start gegaan en het ziet er naar uit, dat deze panden weer in oude staat hersteld zullen

worden, daar is Dorpsbelangen Huizen verheugd over, in Huizen is al te veel verloren gegaan.
In de Keucheniusstraat is de grond in eigendom overgedragen aan de projectontwikkelaar.
De bouwwerkzaamheden zijn gestart, er worden 22 eenheden (woningen en commerciële ruimten)
gebouwd.
Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat hiermee een begin is gemaakt om invulling te geven aan het
Keugat. Dorpsbelangen Huizen gaat er van uit, dat het college spoedig met een oplossing komt voor
het forse tekort van de niet verkoopbare parkeerplaatsen.
Sijsjesberg
Het zwembad Sijsjesberg dateert uit 1953, een zeer goed bouwjaar zo blijkt voorzitter.
Dit jaar, met een prachtige zomer, was een top jaar voor het gemeentelijke zwembad Sijsjesberg.
Op sommige momenten moest het zwembad zelfs “ nee” verkopen aan potentiële bezoekers. Als wij
naar de uitstraling van de entree en de horeca faciliteiten kijken, zijn deze niet meer passend in de
huidige tijd. Als het erg druk is kunnen er ook irritaties van de bezoekers onderling ontstaan.
Een Boa, die op drukke dagen stand‐by is en/of af en toe zijn neus even laat zien, zou voor dit
probleem een goede oplossing zijn.
Het voorstel tot eventuele moderniseren wachten wij met spanning af.
Wijkagenten
De wijkagent is het 1e aanspreekpunt voor inwoners bij veiligheidsproblemen en ook een
vertrouwenspersoon. Het veiligheidsgevoel onder de inwoners is Huizen nog steeds te laag.
Contact met de wijkagent is voor onze inwoners belangrijk, zij zijn het gezicht van de politie in de
wijk. Dorpsbelangen Huizen vindt de uitbreiding van 7 naar 8 wijkagenten van essentieel belang.
In de commissie hebben wij van de burgemeester vernomen, dat uitbreiding van het aantal
wijkagenten op dit moment niet meer aan de orde is. Dorpsbelangen Huizen betreurt dat zeer.
Met ingang van de wintertijd is het zaak, dat de fietsen weer goed verlicht aan het verkeer
deelnemen. Ja, voorzitter Dorpsbelangen Huizen valt op!
Haardstedelaan
Dorpsbelangen Huizen gaat er van uit, dat de wethouder er na de informatie avond eruit gaat komen
met de bewoners van de Haardstedelaan, om er een woonbare‐ en veilige straat van te maken.
Verschillende goede voorstellen, hebben wij hiervan al vernomen.
Wat merken de inwoners van Huizen van dit nieuwe college in hun portemonnee
Dorpsbelangen Huizen vindt het belangrijk, dat de inwoners van Huizen zo laag mogelijke woonlasten
hebben.
De vorige coalitie had afgesproken om de reserve van de afvalstoffenheffing aan de inwoners op
voorstel van Dorpsbelangen Huizen terug te geven en ook teruggaven direct te verrekenen.
Op de OZB is jaarlijks 10% korting verrekend. De kreet Lage Lasten, Lage lasten, klonk bij veel
inwoners van Huizen als muziek in hun oren. Maar wat denkt dit college te kunnen bereiken met een
potje van € 100.000,‐ voor de afvalstoffenheffing voor een kleine 20.000 woningen, dat is € 5,‐ per
perceel. Dit college heeft voor matiging van de woonlasten helemaal NIETS, maar dan ook helemaal
niets gereserveerd, zodat in Huizen de komende jaren de woonlasten voor onze inwoners sterk
zullen stijgen. Dorpsbelangen Huizen vindt dit voor een zeer kapitaal krachtige gemeente
onacceptabel
Voorzitter, Dorpsbelangen Huizen heeft al meerdere keren gepleit voor een tweede lezer, voor het
foutloos aanbieden van de raadsstukken.

Ook de niet zo heel moeilijke rekensommetjes, kunnen het best gecontroleerd worden met een
telraam.
Als wij deze week weer zien dat mevrouw Rebel in de commissie ABM opgenomen wordt bij de
fractie van het CDA, vinden wij meer oplettendheid noodzakelijk.
Voor de raadsleden die Huizen een stad noemen, wil ik u verklappen, dat Huizen een dorp is.
Als het aan Dorpsbelangen Huizen ligt zal dit ook altijd zo blijven.
HOV
Het moment dat de HOV bus uiteindelijke over het tracé gaat rijden komt langzaam dichterbij 2022
moet het zover zijn. Nadat de gemeenteraden het meerijden via de Meent hadden vastgesteld, zijn
er inloopavonden voor de bewoners geweest.
De beschikbare informatie wordt uitgewerkt in een 10 stappenplan. De aanpassingen voor de
gemeente Huizen zijn beperkt tot de twee rotondes bij de Fauna, die ovaler gemaakt worden.
Bij het kruispunt van De Regentesse komt er een extra afslag en dan verlaat de bus via de
Aristoteleslaan de gemeente Huizen, op weg naar de Floris V Dreef.
Nadat duidelijk was dat de route niet tussen het Tankstation en De Regentesse zou gaan lopen zijn de
plannen voor de overdekte fietsenstalling voortvarend aangepakt.
Inmiddels staat er een schitterende fietsstalling.
Onderzocht moet worden of deze ook bemand gaat worden, Dorpsbelangen Huizen wacht de
plannen hiervan met spanning af.
Camperplaats
Jaarlijks groeit het bedrag, dat wij besteden aan onderzoeken. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat hier
een pas op de plaats gemaakt dient te worden. Het bedrag van € 30.000.‐ voor een onderzoek naar
een camping vinden wij weggegooid geld, dit kan naar onze mening veel beter aan verbetering van
de camperplek besteed kunnen worden. De camperplaats, die wij in Huizen hebben is zeer populair.
Regelmatig staan er meer campers, dan is toegestaan ons voorstel is dan ook het bordje met
maximaal 8 campers te verwijderen, want gehandhaafd wordt er naar onze mening totaal niet.
Het geeft wel aan dat er veel interesse in deze plek is, dat het gratis is zal ongetwijfeld meespelen .
In plaats van een onderzoek, wil Dorpsbelangen Huizen dat dit geld geïnvesteerd wordt voor een
goede uitbreiding van de camperplek, deze voorziening dient kostendekkend gemaakt te worden.
Voor niks gaat de zon op, het gratis faciliteren van deze doelgroep vinden wij niet wenselijk.
Blokker panden
Er is sprake van, dat de “Blokker” panden een nieuwe invulling zullen gaan krijgen.
Dit zal een van de grotere projecten met een zeer grote impact voor Huizen zijn, de transformatie
van deze Blokkerpanden, valt in de ogen van Dorpsbelangen Huizen midden in het centrum en
tevens de blikvanger van de intree van het dorp in een speciale categorie,
Dat kun je eigenlijk maar een keer goed doen, maar ooit heeft men gedacht, dat de huidige
uitstraling ook helemaal fantastisch was. De vestiging van een tweede supermarkt op deze plek zal
voor een betere balans zorgen voor de bezoekers van het winkelcentrum Oude Dorp.
Dorpsbelangen Huizen ziet meerdere mogelijkheden, allereerst voor de huidige winkels: het zou
mooi zijn als deze behouden kunnen blijven en doorschuiven naar leegstaande panden.
Maar dat is natuurlijk op de eerste plaats aan de eigenaren van de winkels zelf.
Wij zien graag een nieuw pand op deze plek met een fraaie gevel en een goede uitstraling die past op
deze locatie, tegenover de mooie Oude Kerk.
Het oude postkantoor en de parkeergarage zijn eigendom van de gemeente Huizen.
Het postkantoor kan een aanvulling worden voor de horeca in Huizen. Naast het Oude Raadhuisplein
kan deze locatie een belangrijke bijdrage hierin leveren.
De parkeergarage wil Dorpsbelangen Huizen graag in gemeentelijk eigendom behouden.

