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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

 

Huizen, 5 juni 2021 

Betreft: Aanvullende commissievragen tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid Blaricummermeent 

 

Geacht college, 

Wij maken ons zorgen over het uitblijven van een oplossing in dit dossier. Eerder stelden wij op 30 

maart 2021 over dit onderwerp al commissievragen. In opdracht van de Gemeente Blaricum wordt 

de tijdelijke bestrating in de Blaricummermeent vervangen in o.a. de eenrichtingsstraat de 

Zuiderzeedreef. Om deze Blaricummer woonwijk tijdens deze werkzaamheden voor inwoners 

bereikbaar te houden worden in de watergang, grenzend aan Huizen, twee dammen aangebracht 

met bestrating, zodat het verkeer van 7:00 tot en met 16:00 uur de wijk in en uit kan. Het gaat hierbij 

om een dam bij de Maria Montessorilaan en één bij de Etty Hillesumlaan in Huizen. Opvallend is dat 

het hier om betrekkelijk smalle straten gaat, waarbij het met name in de Etty Hillesumlaan niet 

mogelijk is dat auto’s elkaar passeren. 

In de Commissie Fysiek Domein van 7 april 2021 gaf wethouder Boom naar aanleiding van onze 

eerdere vragen aan ook geschrokken te zijn van de gekozen ontsluitingswijze en met de Huizer 

projectleiding afgesproken te hebben dat er geen verkeer via de dammen komt totdat met bewoners 

is gecommuniceerd. De ontsluiting zou verboden worden voor vrachtverkeer en dit zal met behulp 

van verbods- en verwijzingsborden duidelijk aangegeven worden.  

Het overleg met bewoners zou worden gestart met een nieuwsbrief waarin zij zullen worden 

uitgenodigd voor een gesprek ter plekke. Met de bewoners zou – tijdens een goed gesprek - bekeken 

worden hoe op een veilige manier het verkeer via de dammen ontsloten zou kunnen worden, zoals 

met eenrichtingsverkeer en het fysiek afscheiden van de fietsers van het autoverkeer. De 

hulpdiensten zullen ook worden betrokken bij deze plannen. De SGP was blij met deze toezegging 

van de wethouder en de grondigheid waarmee in overleg met de omwonenden gekeken zou gaan 

worden naar de onveilige situatie en er aan een veilige wijze van ontsluiten en beperking van de 

overlast zou worden gewerkt.  

Nu bijna 2 maanden later is er nog steeds geen duidelijk plan over de te kiezen ontsluitingswijze 

voorhanden en de voor begin april aangekondigde nieuwsbrief is in de vorm van een huis-aan-huis 

verspreide kaart rond 2 juni bezorgd. Eigenlijk bevat deze geen nieuwe informatie, maar geeft slechts 

aan dat omwonenden niet geïnformeerd waren en er nog steeds veel  vragen niet beantwoord zijn. 

De werkzaamheden vinden nog steeds geen doorgang, dat is natuurlijk winst. Vraag is wel wanneer 

deze dan wel gaan aanvangen en hoe de ontsluiting er uiteindelijk gaat uitzien. 
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Naar aanleiding van deze situatie hebben wij de volgende vragen: 

• Waarom zijn de omwonenden niet – zoals in april in de commissie toegezegd door de 

wethouder - begin april 2021 al middels een nieuwsbrief uitgenodigd voor overleg? 

• Waarom is er pas twee maanden later - namelijk begin juni - een nieuwsbrief verspreid die 

eigenlijk alleen bedoeld is om omwonenden te informeren dat er eigenlijk nog niets duidelijk 

is? Hoe beoordeelt u de tijdigheid en volledigheid van deze vorm van schriftelijke 

communicatie? Welke trap van de participatieladder was hier beoogd? 

• Op welke wijze en momenten is er in de tussentijd kennis genomen van de bij de 

omwonenden of hun vertegenwoordigers levende vragen en zorgen? 

• Wat heeft het betrekken van de hulpdiensten voor de te kiezen wijze van ontsluiting 

betekend? 

• Wat is de status van het overleg met Blaricum, waaruit bestaat het volgens de nieuwsbrief 

nog benodigde nadere overleg en welke vragen staan concreet nog open op dit moment, 

voordat er zicht is op een daadwerkelijke oplossing? Om welke veilige oplossing en met 

beperkte overlast gaat dat dan? 

• Wanneer moeten de – stilgelegde – werkzaamheden in de Blaricummermeent uiterlijk 

beginnen of kunnen deze nog voor onbepaalde tijd door de gemeente Huizen worden 

stilgelegd? 

• Heeft u kennis genomen van de inhoud van een op 4 juni in de wijk verspreide schriftelijke 

oproep van bezorgde omwonenden getiteld ‘Niet door onze wijk – Veiligheid boven alles’? 

Daarin wordt gesteld dat het helemaal niet noodzakelijk is via het grondgebied van Huizen te 

gaan ontsluiten en dat van deze alternatieve veilige ontsluiting zelfs een concreet plan 

bestaat? Kent u dat plan en is dat een oplossing? Klopt het dat er als gevolg van deze 

omleidingen toch vrachtverkeer door de Huizer wijk zal gaan en de werkzaamheden 8 

maanden kunnen gaan duren? 

Ik zou schriftelijke beantwoording voorafgaand aan de komende commissie Fysiek Domein op prijs 
stellen, maar zie anders uw mondelinge beantwoording in de commissie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Rob Bource   
SGP Huizen   
 

Bijlage: Pamflet ‘Niet door onze wijk – Veiligheid boven alles’ 
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