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Onderwerp: Huur extra ruimte SG 
Huizermaat Huizermaatweg

De gemeente Huizen heeft instemmend kennis genomen van het voornemen van de Gooise 
Scholenfederatie / Scholengemeenschap Huizermaat om tijdelijk (voor de duur van ca. twee maanden 
van 8 maart tot en met 26 april 2021) extra onderwijsruimte te huren op het adres Huizermaatweg 400 te 
Huizen.

Parkeren
De parkeergelegenheid rondom het pand betreft geen openbaar terrein. Voor het parkeren van auto’s of 
fietsen gedurende de huurperiode kan de GSF / Huizermaat contact opnemen met de eigenaar / huurder 
van deze parkeerplaatsen.

In het gebouw zullen ca. 95 mavo-examenleerlingen les krijgen. De gemeente onderschrijft het 
maatschappelijk belang om zoveel mogelijk leerlingen fysiek naar school te laten gaan. Vanwege de 
coronamaatregelen is hier extra ruimte voor nodig. De gemeente heeft er geen bezwaar tegen dat een 
deel van Huizermaatweg 400 tijdelijk gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden.

Brandveiligheid
Vanuit Veiligheid, Toezicht en Handhaving heeft 4 maart om 13.30 een keuring brandveilig gebruik 
plaatsgevonden van het pand. Door de school moeten voor gebruik extra rookmelders worden geplaatst. 
Door de eigenaar van het pand moet voor gebruik opdracht gegeven zijn voor het repareren van een 
deel van de noodverlichting en een keuring van de blusmiddelen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de Huizermaat op 8 maart starten met het gebruik van het 
gehuurde.

Ondertekening huurcontract
De GSF / Huizermaat ondertekent daartoe het huurcontract, waarin de voorwaarden zoals die door 
verhuurder en GSF/ Huizermaat zijn besproken zijn opgenomen. GSF / Huizermaat zorgt voor naleving 
van deze voorwaarden, de communicatie met de omwonenden en het naleven van de 
coronamaatregelen door personeel en leerlingen.
Wij vragen hierbij nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van overlast voor de omwonenden/de 
buurt. Wij gaan ervanuit dat u leerlingen en personeel hierop zult wijzen.
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T. Smit

Hoogachtend.

Burgemeester en wethouders,

Vragen
Mocht u vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met Amy Hogenbirk, a.hogenbirk@huizen.nl 
of Marloek de Greeff, m.degreeff@huizen.nl.

Wij adviseren u in het huurcontract op te laten nemen dat -wanneer de verruiming van maatregelen van 
hogerhand teruggedraaid worden voor 26 april en de ruimte daardoor niet voor onderwijs gebruikt kan 
worden - de GSF/ Huizermaat geen huur betaalt.

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris


