
Van: <inwoner aan het Hoefblad> 
Verzonden: maandag 29 maart 2021 20:46:25 (UTC+01:00)  
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 
Onderwerp: Park verdwijnt voor een flat 

Geachte griffier,  
 
Ik wil graag de raadsleden een mail sturen. Ik heb echter niet van alle partijen het emailadres kunnen 
vinden. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze mail door te sturen aan alle raadsleden en lijstopvolgers? 
Alvast bedankt voor uw moeite. 
 
Met vriendelijke groet, 
<inwoner aan het Hoefblad> 
 
 
Goedenavond fractieleden, 
 
Mijn naam is <geanonimiseerd> en ik ben inwoner van de gemeente Huizen. Ik woon aan het Hoefblad en 
vernam uit het Nieuwsblad voor Huizen de plannen voor het HOV en de oost-west as. <geanonimiseerd> 
van de actiegroep Busbaan Nee Bomen Ja, daarom werden wij afgelopen zaterdag uitgenodigd voor een 
presentatie van de gemeente over dit project. Ik heb zodoende een volledig beeld van dit project gevormd.  
 
Ik vind het onderdeel over de groenvoorziening een mooi onderdeel. Ook de veiligheid op met name de 
rotondes lijkt te gaan verbeteren, een heel belangrijk punt. Maar ik schrok dat het park op de hoek van de 
Huizermaatweg en de Zuiderzee zal verdwijnen voor een flat/appartementencomplex. Ik heb bij een groot 
aantal buren geïnformeerd en niemand is op de hoogte van het feit dat dit park is vastgesteld als 
bouwlocatie. Ik ben dit gaan uitzoeken en het bleek wel gepubliceerd te zijn, maar op zo'n manier dat 
mensen hier overheen lezen. Er wonen hier veel mensen die hard moeten werken om hun sociale 
huurwoning te kunnen bekostigen en een flink aantal oudere bewoners die al vanaf 1975, vanaf de 
oplevering van deze woningen, hier woonachtig zijn. Die mensen hebben vaak niet de tijd om de kleine 
lettertjes in de krant te lezen of kunnen het niet vinden. Ook jongeren, nieuwkomers, en mensen die ziek of 
hulpbehoevend zijn wonen hier. Het is een wijk waar mensen naar elkaar omkijken en waar sociale controle 
is.  
Nu de mensen weten wat er met deze leefomgeving gaat gebeuren is er veel onrust ontstaan.  
 
Het park op de hoek van de Zuiderzee en de Huizermaatweg is een verblijfplaats voor veel vogels, insecten 
en andere dieren. Daarnaast heeft dit park nog een doel. Het is voor de opvang van een overschot aan 
hemelwater wanneer de sloten dit niet kunnen verwerken. Tegenwoordig is er met regelmaat zulke hevige 
regenval dat dit park noodzakelijk is om schade aan de natuur, paden en gebouwen te voorkomen. 
De wijk heeft afschot richting het park en de wegen hebben dat ook. Dat is ook de reden waarom dit park in 
de zomer een fijne plek is om te ontspannen maar in de vochtigere jaargetijden vaak onder water staat. 
Waar de gemeente voor het gemeentehuis een dure wateropvangbak in een rotonde aanlegt, ligt hier de 
natuurlijke variant. 
Toen we daar over in gesprek gingen, gaf de projectontwikkelaar aan dat ze daar wel een oplossing voor 
kunnen vinden door een wateropvangbak op het dak te creëren of soortgelijke oplossingen. Dat is fijn voor 
de vierkante meters recht boven het te bouwen complexen, maar water valt naar beneden niet omhoog. 
Dus al het overtollige (regen)water uit deze wijk zal niet op dat dak belanden. En als je deze natuurlijke 
variant, die geen geld kost, hier weg wil halen zal er veel geïnvesteerd moeten worden om een oplossing 
hiervoor te vinden. 
Wij zien het belang van woningbouw zeker in, maar deze locatie is niet geschikt vanwege zijn functie.  
 
Daarbij is de aanrijroute voor dit complex ook een probleem. De gemeente wil het bruggetje tegenover 
Borgstede weghalen. Dit is het punt waar veel mensen vanuit de wijk Huizermaat richting het dorp lopen en 
fietsen. Dat laat zien dat de plannen over de aanrijroute ook al rond zijn. Er is geen weg over de sloot naar 
deze locatie ingetekend op de afbeelding op de website van de gemeente. De aanrijroute voor dit complex 
komt dus over een woonerf waar kinderen op straat spelen en mensen lopen.  
Ik denk dat deze wijk al behoorlijk getroffen wordt door het gebouw Borgstede die over 4 jaar 10 hoog zal 
worden en veel zonlicht zal ontnemen, maar dat in deze wijk zo'n belangrijk stukje groen moet verdwijnen 
voor woningbouw. 
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Wilt u alstublieft gaan kijken op deze plek? Het is echt maar een klein parkje, maar wel een parkje met een 
enorme belangrijke functie. Moet dit werkelijk verdwijnen omdat er een flat tussen gepropt moet worden? 
Waar gaan we heen? Moet straks elk stukje groen verdwijnen om woningbouw op te plaatsen?  
Is de woningbouw noodzakelijk voor dit project? In de presentatie is door de projectleider aangegeven dat 
de woningbouw niet noodzakelijk was om dit project mede te bekostigen. Is er een andere reden waarom 
de wethouder ons aangeeft dat er geen onderdelen uit dit project kunnen worden gehaald? Wij zijn niet 
tegen het hele plan, maar dit park heeft een te groot belang om zomaar te verdwijnen. 
 
Ik hoop dat u ons hiermee kan helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
<inwoner aan het Hoefblad> 
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