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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

Huizen, 5 april 2021 

Betreft: Commissievragen Integraal inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen 

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van het bovengenoemde plan hebben wij de volgende vragen: 

• Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu en blijven er straks over na de voorgestelde herinrichting 
van het parkeerterrein van winkelcentrum Oostermeent? Wat voor consequenties heeft de 
realisering van de voorgestelde woningbouw op die locatie voor de voor het publiek 
beschikbare parkeerruimte en waar kunnen deze nieuwe bewoners straks hun auto concreet 
parkeren? Hoe en wanneer heeft u deze plannen in het kader van participatie met 
omwonenden en daar gevestigde ondernemers gedeeld? 

• Al jaren wordt de ondergrondse parkeergarage aan de Monnickskamp zoals bekend 
onvoldoende gebruikt, hoe gaat u – wetend dat veel mensen niet ondergronds willen 
parkeren - dat nu concreet veranderen en hoeveel parkeerruimte denkt u hiermee te kunnen 
winnen?  

• Kunt u globaal in de tijd aangeven wanneer de gescheiden rijbanen op de Huizermaatweg 
worden samengevoegd en versmald? Op welk moment gaat u daar dan de bermen inrichten, 
oude bomen verwijderen en nieuwe bomen aanplanten? Komen in het voorstel evenveel 
bomen terug als er verwijderd worden? Wanneer pakt u de rotondes bij de Haar en de Fauna 
naar verwachting aan of kan dat los van het wegonderhoud? 

• Klopt het dat in het voorstel het verkeer komend uit de Graaf Floris niet meer links af de 
Huizermaatweg richting het Oude Dorp op kan? Zo ja, welke wijze van ontsluiting stelt u 
hiervoor in de plaats voor en heeft dit nog consequenties voor de aanrijtijden van de 
hulpdiensten? 

• Welke route dienen fietsers te volgen als het stukje fietspad (Rijnland) tussen het Kikkerpad 
en het voormalige fietspad (nu voetpad) langs de zuidzijde van de Aristoteleslaan wordt 
geschrapt? 

• Uit welk onderzoek is concreet gebleken dat de bestaande verbinding Hoefblad 
Huizermaatweg voor fietsers onveilig is? Waar komt de brug voor de door u voorgestelde 
nieuwe verbinding die in het plan heel dicht bij de huidige rotonde geprojecteerd is? 
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• Waarom hebt u het park met veel grote bomen op de hoek van de Huizermaatweg en de 
Zuiderzee gekozen als woningbouwlocatie voor flats/appartementen en hoe heeft u dat in 
het kader van participatie gecommuniceerd met omwonenden? Hoe en via welke route gaat 
u deze nieuwe woningen dan ontsluiten en waar projecteert u de benodigde 
parkeerplaatsen? Klopt het dat dit park dient voor de opvang van een overschot aan 
hemelwater wanneer de singels dit niet (meer)kunnen verwerken en op welke wijze gaat u 
deze natuurlijke waterbuffer met het oog op de noodzakelijke klimaatadaptatie vervangen? 

 

 

 

 

 

 

• Hoe zijn uw ervaringen op de Zuiderzee met bebloemde middenbermen en het daar 
aanwezige zwerfafval? Wat doet u met deze bermen buiten het bloeiseizoen?  

• Welke elementen van dit integrale voorstel kunt u – rekening houdend met verschillende in 
de tijd uit voeren werkzaamheden - laten ontwikkelen wanneer u de besluitvorming over de 
beide woningbouwlocaties – zoals gebruikelijk - na een gedragen participatieproces laat 
plaatsvinden? 

Ik zie uw mondelinge beantwoording in de commissie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Rob Bource  - SGP Huizen   
 


