Mijnheer de voorzitter, leden van het college en gemeenteraad van
Huizen, belangstellenden op de tribune en de radioluisteraars van N‐H
Gooi
Algemene Beschouwingen, Voorjaarsnota 4 juli 2019
Voorzitter,
Volgens de Amerikaanse media wil president Trump de nationale
feestdag op 4 juli te veel naar zich toetrekken en er een Trump dag van
maken.
In Huizen is het niet veel anders bij de Voorjaarsnota op 4 juli, de politieke
plaatselijke feestdag, proberen de plaatselijke politieke partijen ook de
show te stelen. Maar eerlijk is eerlijk er kan er natuurlijk maar één de
beste zijn.
Regeren is voor uit zien
Van de nieuwe regeerperiode 2018‐2022 is al weer 1 jaar verstreken.
Het college heeft projecten als de Kustvisie en het mobiliteitsplan
voortvarend ter hand genomen.
De plannen voor het terrein van de Silverdome worden verder uitgewerkt
voor 24 sociale jongeren woningen en 30 vrije sector woningen.
parkeren wordt in dit plan gedeeltelijk verdiept aangelegd en ook op het
dek toegepast.
De gemeente Huizen beschikt over grote sommen aan reserves.
Toch moet het college de vinger aan de pols houden, want de tegoeden
zijn drastisch gesloken en voor wij er erg in hebben zitten wij per saldo
onder de honderd miljoen Euro.
Het onderwerp fraude ligt gevoelig in Huizen, er wordt in de stukken met
geen woord over gerept. Toch mist de gemeente Huizen of eigenlijk de
inwoners van Huizen nog een groot bedrag, waarvoor geen diensten zijn
uitgevoerd bij de gemeente Huizen.
Dorpsbelangen Huizen heeft voorgesteld een onafhankelijke controller
aan te stellen, die ook tijdens de kantooruren eens hier en daar een kijkje
bij de computerwerkzaamheden van de medewerkers van de gemeente

Huizen neemt, hiermee zal het verrichten van frauduleuze handelingen
veel moeilijker worden gemaakt. Het college kan naar onze mening niet
achterover gaan leunen, maar het is zeer wenselijk dat het ontbrekende
bedrag op korte termijn boven water moet komen, daarbij is het zeer
verstandig dat het college de vinger op de zere plek houdt, om verdere
frauduleuze zaken te voorkomen.
Omvormen van kantoren
Van het omvormen van kantoren op de Huizermaatweg is Dorpsbelangen
Huizen altijd een groot voorstander geweest.
Al vele kantoorpanden zijn inmiddels omgevormd en de bewoners zien
wij gezellige op hun balkon zitten.
Om het omvormen ook op winkels en bedrijven toe te passen vindt
Dorpsbelangen Huizen een station te ver. Huizen moet geen slaapdorp
worden!
Nu wij toch even over het dorp spreken, de term stadsmanager stuit ons
ook tegen de borst.
Wat moet een dorp als Huizen met een stadsmanager, wij opteren voor
de term dorpsregelaar, want dan is het voor iedere inwoner glas en glas
helder.
Het pareltje van Huizen
Het college heeft bij de Begrotingsraad in 2018 aan Dorpsbelangen
Huizen toegezegd, dat de ophaalbrug van de aanloophaven hersteld en
geschilderd zou gaan worden. Ja, voorzitter dat is inderdaad ook gebeurd.
Het pareltje van Huizen ligt weer te glimmen in de zonneschijn.
Wij hebben gehoord, dat de wethouder zelf de honden pootjes heeft
verwijderd, Ja met een nat dookie.
Daar is Dorpsbelangen Huizen content over.
De Volks Tuinders Vereniging‐Huizen heeft weer een prachtig
onderkomen.
Na de brand is er een nieuw onderkomen voor de tuinders gerealiseerd
met een winkel en goede voorzieningen.
Vele vrijwilligers hebben zich ingezet voor diverse werkzaamheden.

Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat het nieuwe verenigingsgebouw
weer geopend is.
Er worden groenten, fruit maar ook bloemen en sierplanten gekweekt.
Het volkstuinen complex, dat een oase van rust is, moeten wij koesteren.
Dorpsbelangen Huizen wil geen groen opofferen, wat Groen is moet
Groen blijven!
Huizen heeft een boemeltje nodig
Nu het woord station toch is gevallen, het ontbreken van een station in
Huizen blijft een groot gemis.
Het openbaar vervoer vindt uitsluitend met de bus plaats, voor een dorp
met de omvang Van Huizen een uitzonderlijke situatie.
De lightrail verbinding met Almere en Utrecht staat op de agenda, maar
wanneer deze agenda ook daadwerkelijk wordt uitgewerkt blijft toekomst
muziek.
Fietsen, boodschappen‐, sport‐, elektrische fietsen.
Iedereen in Huizen heeft er wel één, een fiets.
Een praktisch vervoer middel, die men over het algemeen goed stallen
kan.
In het Oude Dorp is er een gebrek aan fietsenstalling met name op de
zaterdag als er markt is. Een voorstel hiervoor zijn de fietsparkeervakken,
vraag: maar waar in het Oude Dorp zijn die te realiseren?
Een optie in de Kustvisie is de fietsbrug bij de Oude Haven.
In het verleden is deze fietsbrug en ook een pontje weer snel in de ijskast
gezet.
Dit is nl. een dure oplossing voor een probleem, dat er niet is.
De toeristen, die de Zuiderzee route fietsen moeten om de Oude Haven
heen fietsen, dat is naar de mening van Dorpsbelangen Huizen zelfs een
voordeel, dan kan men ook gezellig een terrasje pakken of lunchen bij de
Krachtcentrale of de horeca op de Oude Haven.
Dorpsbelangen Huizen wil de toeristen zolang mogelijk in Huizen houden.
De Zuiderzeeroute heeft een afstand van 400 kilometer op de fiets, deze
fietsers worden van om een haventje heen fietsen of naar een dorpje toe
fietsen echt niet warm of koud.

Want de Zuiderzee route zou in Huizen moeten gaan over de Zuiderzee
naar het Oude Dorp, waar men gezellig kan verblijven of het Huizen
Museum kan bezoeken en door de Vissersbuurt kan fietsen.
Daarna over de Havenstraat weer de prachtige Zuiderzee route
vervolgen.
Zelf heb ik deze route ook in 5 dagen op mijn boodschappen fiets gefietst
en dat zouden meer mensen moeten doen. Van alle Zuiderzee dorpen,
die wij hebben aangedaan op deze fietstocht, heeft Huizen de mooiste
vergezichten over het water, daar kan echt geen dorp tegen op.
Dorpsbelangen Huizen wenst, dat de wethouder zich voor dit traject van
de Zuiderzeeroute door Huizen heen wil inzetten en niet om Huizen heen.
Veel mensen zowel oud als jong gebruiken de elektrische fiets.
Voor toeristen zou het ideaal zijn als men in de gemeente Huizen de fiets
zou kunnen opladen.
In het Nautisch Kwartier heeft een ondernemer al diverse oplaadpalen
voor elektrische fietsen geplaatst. Ook in de openbare ruimten zou een
voorziening als de laadpalen voor fietsen een welkome aanvulling zijn.
Met name op plaatsen waar toeristen komen, maar ook voor onze eigen
inwoners, want iedereen vergeet wel eens de elektrische fiets op te laden
en dan is het behoorlijk zwaar trappen.
Wij zullen de motie van de Christen Unie dan ook mede indienen.
Bij het rondje Huizen op de fiets, met de burgemeester zijn wij even
gestopt bij het voormalig Hotel New Poort.
Een van de opties voor een upgrade van het Hotel is naar wij vernomen
hebben, om er een luxe Hotel van te maken met meer kamers.
Kan de wethouder vertellen hoe deze optie er uit gaat zien?
Dorpsbelangen Huizen is geen voorstander om in de omgeving van dit
luxe hotel een trekkers camping te realiseren, met een camping naast de
deur, daar trekt een luxe hotel geen klanten mee.
Voorzitter, ik wil u verzoeken het woord te geven aan de heer Driessen.
Een Uitdaging voor de komende jaren is: Participatie, een van de nieuwe
begrippen dat steeds vaker om de hoek komt kijken. Waar wij voor
moeten waken is, dat niet een kleine groep vaak direct omwonende de

discussie gaat beïnvloeden, maar ook de inwoners die niet meteen van
zich laten horen de juiste aandacht krijgen.
Een van de belangrijkste punten is ook dat de kaders vooraf duidelijk zijn
en met name de financiële mogelijkheden. Vaak wordt in Huizen
gedacht, dat de bomen tot in de hemel groeien met onze reserves van
ruim boven de 100 miljoen is dat ook wel een logische gedachte.
Dorpsbelangen Huizen ziet wel de nodige problemen aankomen
allereerst Sociaal Domein, waar door vroeg signalering en preventie de
kosten oplopen. De gedachte, dat de lasten voor de baten uit gaan zal
uiteindelijk moeten blijken, daar zijn wij vooralsnog niet van overtuigd.
Waar wij ook mee geconfronteerd gaan worden zijn de oplopende kosten
in de bouwsector. Afgelopen week viel de aanbesteding van de Maria
Montessorischool ruim 15% hoger uit.
Men kan er vanuit gaan dat een zelfde beeld bij andere aanbestedingen
zou kunnen ontstaan. Wij vragen ons af hoe het met de
onderhoudsbegrotingen is gesteld. Vraag: Hoe gaat het college hier mee
om?
De Kustvisie en het mobiliteitsplan zijn projecten waar de kosten in de
miljoen zullen gaan lopen. Als men door de andere gemeentes in de
regio rijdt ziet men overal fleurige bloembakken en de zogenaamde
hanging baskets dat zijn de schitterende hangende bloembakken, het
bedrag wat hier voor nodig is afgezet tegen de miljoenen voor
bovenstaande projecten is een fractie.
Dorpsbelangen Huizen heeft in het Oude Dorp geen hanging baskets
kunnen waarnemen. In winkelcentrum Oostermeent zagen wij wel
bloembakken aan de lantaarnpalen hangen Aan de ophaalbrug hingen de
fleurige bloembakken ook. De winkeliers van de Oostermeent en de
beheerders van de ophaalbrug hebben zich in gezet om de kleur en fleur
door middel van de hangende bloembakken te behouden

Gelukkig is er vorig jaar besloten om alvast een begin te maken met de
bestrijding van de invasieve exoten. De eerste stappen zijn gezet de
reuze bereklauw ziet men niet snel over het hoofd en deze is met
vroegtijdig maaien aardig onder controle te houden.
De Japanse duizendknoop is een lastigerer tegenstander, in veel
gemeentes in Nederland worden diverse methodes toegepast, de roep
om roundup hoor je ook steeds meer.
Dorpsbelangen Huizen is voorstander van milieu vriendelijker methodes
dus geen gif in de grond. Inmiddels komt ook de eiken processie rups in
grote getalen voor, mede door de warme zomerdagen ontwikkelen de
rupsen zich tot een plaag van formaat.
(vraag) zijn er in Huizen wijken, waar deze processie rups veelvuldig
voorkomt?
Vroegtijdige bestrijding en ook proberen de natuurlijke vijanden zoveel
mogelijk te stimuleren is een pree.
Bij de keuze voor nieuw te planten bomen, stellen wij het college voor
geen eiken bomen meer te plaatsen.
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