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Aan: het College van B & W van Huizen 
Datum: 22 januari 2019 

Betreft: Vragen voor Commissie FYD over de aanpak van de Oude Haven. 
_______________________________________________________________________ 

Geacht College,  

In de Commissie FYD dd. 28-11-2018 is onder agendapunt 7.9 de brief besproken van de 
heren Geesink en Vink namens de initiatiefgroep “Huizen Haven van ’t Gooi”. In de brief 
wordt aandacht gevraagd voor “achterstallig onderhoud in de oude haven en het ontbre-
ken van eigentijdse (veiligheids)voorzieningen ter plekke. Eén en ander leidt al jaren tot 
ergernis en teruglopende belangstelling. Met het nieuwe zomerseizoen voor de boeg lijkt 
het nu zaak om in ieder geval alvast de meest noodzakelijke en/of achterstallige zaken 
aan te pakken om te voorkomen dat de kust en havens verder afglijden”. 
 
In haar antwoord stelt wethouder Verbeek: “Binnen de gemeente is een Havenwerkgroep 
samengesteld. De haven is op 19-11- jl. geschouwd en de aanloophaven op 28-11. De 
lijst met speerpunten [van de gemeente] komt voor een groot deel overeen met de lijst 
van de briefstellers. Deze punten worden een voor een afgelopen om voor het zomer-
seizoen inzicht te hebben waaraan aandacht moet worden besteed”.  
 
Het is inmiddels twee maanden geleden dat de schouw heeft plaatsgevonden. Die tijd zou 
voldoende moeten zijn om de onvolkomenheden aan te pakken. Maar in plaats daarvan 
moeten we het doen met de vage toezegging dat de gemeente voor het zomerseizoen zal 
weten, waaraan aandacht besteed moet worden. Dat wil zeggen: nu nog een klein half 
jaar wachten voordat er van aanpakken sprake zal zijn. 
 
De reactie van de wethouder brengt ons tot de volgende vragen: 
 
1. Bent u het met ons eens dat twee maanden genoeg zou moeten zijn om te weten wat er 
gedaan moet worden in de haven? 
 
2. Waarom moet het nog een klein half jaar duren, voordat  dat wel bekend zal zijn? 
 
3.  Kan de wethouder toezeggen dat zij, tijdens de vergadering van de Commissie FYD 
van 6 maart a.s., of zoveel eerder als mogelijk, bekend zal maken: wat er in de haven 
aangepakt gaat worden, wanneer de start zal plaatsvinden en wat de fasering van de 
werkzaamheden zal zijn?  
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Wij zien de beantwoording van deze vragen graag tegemoet in de vergadering van de 
Commissie FYD van woensdag 23 januari a.s. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Willem Meijerman 
VVD Huizen 


