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verslag Platform Overleg Huizen  
d.d. 15 oktober 2018  

 
 
Aanwezig: 
Hart van Huizen:  mevrouw A. Haverkort     
    de heer G. van den Broek     
       
De markt:   de heer J. Hilhorst 
     
 
Vastgoed:   geen aanwezigen      
 
Gemeente Huizen:  De heer B. Rebel (voorzitter) 
    de heer R. van Noord  
 
 

 
1. Opening en mededelingen 
De heer Rebel opent de vergadering waarna een korte voorstelronde plaatsvindt. De heer 
Hilhorst geeft aan dat hij namens de food tak van de markt aanwezig is. De heer vd Toorn 
(non-food) is afgemeld.  
 
Het doel van dit overleg wordt besproken. Aangegeven is dat het wenselijk is om bepaalde 
zaken die in andere overleggen aan de orde komen (BIZ/ KVO) hier niet te agenderen. Wel 
is het wenselijk om strategische zaken die het centrum raken aan de orde te stellen 
(bijvoorbeeld leegstand/ leegstaande panden als ook de visie daarop). Daarvoor zouden ook 
de juiste mensen van het vastgoed aanwezig moeten zijn. Gedacht wordt aan iemand van 
Segesta en Bouwfonds. Deze personen zullen dan ook uitgenodigd worden voor het 
volgende overleg.   
 
2. onderdelen Coalitieakkoord 2018 - 2022 
3.3.1 De aangenomen termijnagenda van de participatiegroep blijft leidend voor de 
uitwerking van de plannen in het oude dorp. 
Door mevrouw Haverkort wordt opgemerkt dat de communicatie over de werkzaamheden bij 
het Keucheniusplan beter kunnen. Aangegeven wordt dat plots is aangekondigd dat de 
Keucehniusstraat wordt afgezet. De heer Van Noord merkt op hiervan via de heer Koelewijn 
(Keurslager) op de hoogte te zijn. Hij geeft aan mensen van CT geïnformeerd te hebben die 
hierop actie richting de bouwer hebben genomen. Dit is ook teruggekoppeld aan de heer 
Koelewijn (Vershof). 
 
Mevrouw Haverkort merkt ook op achteraf positief te zijn over de ontwikkeling van het 
Keucheniussgebied naar voornamelijk woningbouw. Daarmee blijft het centrum compact. 
Wel vraagt zij zich hardop af of het gemeentelijk beleid gericht is op inkrimping van het 
centrum.  
De heer Rebel geeft aan dat, dat niet het geval is. Het gemeentelijk beleid is gericht op 
behoud en verdere versterking van het centrum. Ook het coalitieakkoord geeft geen andere 
inzichten op dit vlak. 
 
3.3.2 In samenwerking met de eigenaren wordt gekomen tot een invulling van de oostelijke 
zijde Keucheniusstraat, rekening houdend met de uitgangspunten zoals in de commissie 
Fysiek Domein van 30 november 2016 zijn besproken. Andere invullingsvarianten worden op 
voorhand niet uitgesloten. 
Loopt maar valt nog weinig concreets over te melden. 
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3.3.3 Ingezet wordt op behoud van de aantrekkelijkheid van de zaterdagmarkt, waarbij 
gestreefd wordt naar een meer gevarieerd aanbod. In overleg met de markt en winkeliers 
wordt meer ruimte gecreëerd voor horeca terrassen op het plein.  
Dit punt komt uitgebreid aan de orde. De heer Rebel geeft aan dat de gemeente met dit punt 
iets moet en iets wil. Zowel de markt als de winkeliers staan open voor het overleg. Wel geeft 
de heer Hilhorst aan dat zijn achterban tegen gehele dan wel gedeeltelijke verplaatsing heel 
verschillend aan kijkt. Duidelijk is dat er voor beide partijen meerwaarde in moet zitten. 
Uitgangspunt zou dan ook moeten zijn het aantrekkelijker maken van het centrum en het 
versterken van de markt. Mogelijk zou dit een opdracht voor de nog aan te stellen 
centrummanager kunnen zijn.  
 
Afgesproken is dat binnen één maand door de gemeente een concept plan van aanpak 
wordt opgesteld. (ACTIE) 

 
3.3.4 ontwikkeling Blokkerpand (postkantoor herontwikkeld tot een aansprekende entree van 
het oude dorp met de mogelijkheid voor horeca en een supermarkt, waarbij de bevoorrading 
via Naarderstraat/Ceintuurbaan plaatsvindt). 
De heer Van den Broek vraagt zich af wat een ontwikkeling naar een supermarkt in het 
Blokkerpand tot gevolg heeft voor het parkeerregime in de parkeergarage. Momenteel is het 
vrij parkeren in de garage en dit zal naar zijn op het moment van een supermarkt 
waarschijnlijk blauwe zone worden. Op dat moment is er betrekkelijk weinig ruimte voor 
winkeliers om te parkeren. Ook merkt hij op dat de komst van de ‘Action’ meer 
verkeersbewegingen tot gevolg zal hebben.  
 
Van voorgaande wordt kennisgeving genomen eerder is aangegeven dat in een breder 
gebied meer parkeerplaatsen aanwezig zijn. Daarbij heeft voorgaande te maken met de 
zaterdag. Op andere dagen is de druk veel minder. Bij de ontwikkeling van het Blokkerpand 
komt het parkeren als onderdeel terug.  
 
3.3.5 In overleg met de buurtbewoners en aanwezige bedrijven wordt de entree aan de 
westzijde van het dorp herontwikkeld om het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor 
buurtbewoners en inwoners. 
Dit komt kort aan de orde. 
 
3.9.7 Leegstand van winkels, bedrijven en kantoren wordt, zoveel mogelijk, voorkomen. Met 
de eigenaren wordt actief contact gezocht om tot een oplossing te komen. 
Aangegeven wordt dat de leegstand in de gemeentelijke staf ez wordt gemonitord. Duidelijk 
is dat de leegstand in Huizen relatief beperkt is.  
Dit punt kan de volgende keer met groot eigenaren worden besproken. Ook in relatie tot de 
visie die zij op het centrum hebben.   
 
3. Verslag 5 maart 2018 
Op het verslag zijn geen opmerkingen. Wel wordt aangegeven dat het actiepunt over contact 
met de stichting Huizerdag niet is opgepakt. Daarbij gaat het om de locatie die bepaalde 
kramen krijgen toegewezen. Deze plekken zouden soms ongeschikt zijn. Dit is echter meer 
een aangelegenheid met de gemeente. Gezien het voorgaande wordt er voor gepleit 
hierover met de gemeente het contact aan te gaan. (ACTIE).  
 
4. Ontwikkelingen in het centrum (BIZ), KVO 
Zie punt 1. 
 
Mevrouw Haverkort geeft op bezorgt te zijn over de BIZ. Deze loopt immers voor een 
beperkte periode (tot 2021) 
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5. Beheer  
De heer Van den Broek merkt op dat de ornamenten voor de verlichting niet meer 
terugkomen. Er is voor gekozen om de verlichting in de bomen aan te brengen. Dit gebeurd 
in overleg met de gemeente. Het gaat nu dan ook om winterverlichting in plaats van 
Kerstverlichting.  
 
De heer Hilhorst vraagt aan winkeliers of er een kerstboom op het plein komt. Indien dat het 
geval is vraagt hij om zo snel mogelijk daarover met de markt in overleg te treden (ACTIE). 
 
Tot slot vragen winkeliers hoe de opgang voor de ‘Action’ er uit komt te zien. De heer Van 
Noord geeft aan de bouwtekeningen hiervan te delen (ACTIE). 
 
6. Wvttk 
Geen punten 
 
7. Sluiting  
De heer Van Noord geeft aan nieuwe data voor het overleg te zullen voorleggen. De heer 
Hilhorst pleit voor een overleg op de maandag in februari/ begin maart en september.  
 
 
Voorstel nieuwe data in 2019 
maandag 25 februari 2019 van 10.00 uur – 11.30 uur 
maandag 11 november 2019 van 10.00 uur – 11.30 uur 
 
 
Actie punten  Gemeente  Hart van Huizen Markt Cushman Segesta 

Opstellen concept- pva 
aanpak verplaatsing 
mark overeenkomstig 
het coalitieakkoord  

X X X   

Vroegtijdig in overleg 
over opzet Huizerdag en 
verplaatsing markt 

X X    

Kerstboom ORP   X X   

Bouwtekeningen ‘Action’ 
Zijn verstuurd. 

X     

 

  


