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 1 Inleiding 
 
De gemeente Huizen werkt aan een Omgevingsvisie. In de 
Omgevingsvisie staat hoe Huizen er over 20 of 30 jaar uit 
moet komen te zien. Veel onderwerpen zijn hierbij belangrijk. 
Denk aan wonen, spelen, leren, werken en ontspannen in Hui-
zen. Maar ook aan de natuur, het water en de ontwikkeling 
van het buitengebied en aan mogelijkheden om groene ener-
gie te winnen en de bereikbaarheid. 
 
De gemeente gebruikt de Omgevingsvisie om te kijken of 
plannen/projecten van ontwikkelaars, inwoners en onderne-
mers passend zijn bij de wenselijke ontwikkelingsrichting. 
Plannen moeten bijdragen aan de uitgestippelde richting in de 
Omgevingsvisie. Daarnaast helpt de Omgevingsvisie bij het 
gesprek met buurgemeenten, de provincie en het Rijk. Het 
gaat dan om ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Huizen 
waarvoor hulp van andere overheden nodig is.  
 
De gemeente stelt de Omgevingsvisie graag samen met de in-
woners, ondernemers en organisaties in Huizen op. Daarom is 
onder andere een digitale enquête uitgevoerd van 18 novem-
ber tot en met 20 december 2021. In totaal hebben 811 men-
sen de enquête ingevuld. Daar is de gemeente erg blij mee. 
Onder de deelnemers zijn prijzen verloot. Naast de enquête 
hebben er (online) rondetafelgesprekken plaatsgevonden 
rondom thema’s en gebieden.   
 
De enquête bestond uit gesloten en open vragen per thema 
en per gebied. Daarnaast was er de gelegenheid om op een 
kaart inbreng te leveren. Bijvoorbeeld door aan te geven waar 
mogelijkheden voor woningbouw en recreatie zijn.   
 

Deze rapportage bevat de resultaten van de enquête per 
thema. Per thema zijn enkele illustrerende uitspraken opgeno-
men, een conclusie op hoofdlijnen, ondersteunende grafieken 
en kaartmateriaal. De kaarten laten de inbreng van de men-
sen voor de gebieden zien. Wanneer deelnemers daarbij een 
toelichting hebben gegeven, is dat in de legenda kort opgeno-
men. Hierna is een combinatiekaart opgenomen van alle the-
makaarten. Daaruit blijkt duidelijk bij welke gebieden mensen 
zich extra betrokken voelen, waar kansen of zorgpunten ge-
zien worden. De legenda laat de vragen zien waarbij gevraagd 
werd iets op de kaart aan te geven, met de bijbehorende 
kleur. Voor de toelichting die velen erbij ingevuld hebben, 
wordt verwezen naar het themahoofdstuk. Om het overzicht te 
behouden zijn niet alle opmerkingen letterlijk overgenomen: er 
is geclusterd en samengevat per locatie/ gebied. Als ge-
meente hebben we een uitdraai van alle details.    
 
De gemeente Huizen gebruikt de opbrengsten van de enquête 
bij het maken van de Omgevingsvisie, samen met de andere 
participatieresultaten. Als het ontwerp van de Omgevingsvisie 
klaar is, kan iedereen daarop reageren via de inspraakproce-
dure. Dit zal in het voorjaar / de zomer van 2022 zijn.   
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Figuur 1: Totaalkaart met alle kaartreacties 
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 2 Leefbaar en Fijn 
Wonen 

 
Om ook in de toekomst een fijn leefklimaat te hebben in de 
gemeente Huizen is het van belang te analyseren welke be-
hoeften er leven vanuit de inwoners van de gemeente Huizen. 
Als bewoners aan Huizen denken, dan denken zij in de eerste 
plaats aan het groen in de omgeving en de natuur dichtbij. 
Ook de ligging aan het water met de Haven, het Gooimeer 
en de voorzieningen zoals winkels en scholen in de buurt 
worden gezien als factoren die zorgen voor fijn wonen in Hui-
zen (figuur 1). Aspecten die er het minst toe bijdragen zijn vol-
doende werkgelegenheid en het (beperkte) woningaanbod.  
 
2.1.1 Aandachtspunten 

Als aandachtspunten voor het verbeteren van het leefklimaat 
in Huizen worden gezien: 
• Het verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer. 
• Een opwaardering van centrum en wijken: 

- Voor het centrum resulteert dat bijvoorbeeld in een 
behoefte aan een gevarieerder aanbod aan activitei-
ten en het aanbod aan voorzieningen (horeca, win-
kels, koffietentjes, uitgaans- en cultuuraangelegenhe-
den). 

- Voor wijken is er de behoefte om verloedering tegen 
te gaan van oudere wijken, het verbeteren van de 
veiligheid n.a.v. hangjongeren/criminaliteit en het 
aanbrengen van meer groen. 
 

2.1.2 Jong en oud 

Ouderen geven een gemiddeld cijfer van 5,4 aan de mogelijk-
heden om fijn oud te worden in Huizen. Er zijn dus zeker ver-
beterpunten. De verbeterpunten bestaan uit:  

• betaalbare seniorenwoningen (extra benadrukt); 
• meer groen en een kwaliteitsverbetering in het groen, 

groenonderhoud en de infrastructuur zoals wegen, fiets-
paden en voetpaden.  
 

Jongeren geven, op een schaal van 0 – 10 aan (0 betekent 
veel veranderen en 10 niets veranderen), een gemiddeld cijfer 
van 3,9 op de vraag of het fijn leven is in Huizen voor jonge-
ren. Jongeren hebben behoefte aan verbeteringen zoals: 
• een verbetering in uitgaangelegenheden en collectieve 

voorzieningen/ontmoetingsplekken.  
 
Beide doelgroepen geven aan behoefte te hebben aan: 
• betaalbaar en beschikbaar woningaanbod; 
• verbetering van de bereikbaarheid met het openbaar ver-

voer in Huizen en daarbuiten.  
De mogelijkheden voor sporten en ontspannen in en rondom 
Huizen wordt door jong en oud, op een schaal van 0 – 10,be-
oordeeld met een gemiddeld cijfer van 7,9.  

 
2.1.3 Woningen 

80% van de respondenten geeft aan over 15 jaar nog steeds 
in Huizen te wonen, 20% niet. Redenen om te blijven zijn ban-
den met familie en vrienden en het gevoel om thuis te zijn 
in Huizen. Van de 20% twijfelen de meesten over het feit of 
dat er tegen die tijd voldoende passende woningen zijn om 
in Huizen te kunnen blijven wonen.  
De meeste vraag is er naar een verbeterd aanbod starters- 
en seniorenwoningen, waarvan de wens is om deze betaal-
baar te houden en levensloopbestendig, voor jong & oud 
(figuur 2).  
• Alternatieven om het woningaanbod te vergroten worden 

gezien in de transformatie van kantoor- en bedrijfspan-
den, appartementen boven winkels en drijvende wo-

ningen. De kaart hierna laat de locaties zien die deelne-
mers hebben aangegeven waar ze kansen zien voor 
nieuwe woningen. 

Wanneer respondenten € 1.000.000,- te besteden hebben zou 
het gros, hoge prioriteit geven aan het betaalbaar maken van 
woningen. Daarnaast wordt gemiddelde prioriteit gegeven 
aan meer of betere voorzieningen voor de jongeren om zich te 
vermaken. Er wordt weinig prioriteit gegeven aan meer of be-
tere sport –en speelvoorzieningen.  
 
 
 
 
 
  

Aandachtspunten 
‘Gebrek aan treinstation. Matige bereikbaarheid 

met OV’ 
 

‘Gebrek aan koffiebarretjes en terrasjes’ 
 

Jong en Oud 
‘Er zou iets meer aandacht mogen zijn voor uitgaansge-

legenheden voor jongeren/jong volwassenen’ 
 

‘Meer senioren appartementen, zodat eengezinswonin-
gen vrijkomen voor gezinnen.’ 

 
Woningen 

‘Meer woningen voor ouderen maar dan wel betaalbaar’ 
 

‘Leegstaande bedrijven of leegstaande winkelpanden 
ombouwen tot woonappartementen’ 

 

 

Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het thema: 
Leefbaar en Fijn Wonen 
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Figuur 2 Grafiek met antwoorden op de vraag wat mensen fijn vinden aan het wonen en leven in Huizen 

Figuur 3 Grafiek met antwoorden op de vraag wat voor soort woningen er vooral gebouwd moeten worden in Huizen 
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Figuur 4: Geef op de kaart aan waar u mogelijkheden ziet om woningen toe te voegen. 



3 Economisch Vitaal 
Resultaten enquête Omgevingsvisie Huizen 

 maandag 14 februari 2022 8 
 

 3 Economisch Vitaal 
 
 
Voor een fijn leefklimaat in Huizen is economische vitaliteit 
ook van groot belang. 49% van de respondenten ziet ruimte 
voor groei van de economie wanneer dat op een duurzame 
manier gebeurt. 21% ziet geen ruimte voor groei omdat be-
drijventerreinen vol zijn of omdat er te veel ruimte in beslag 
genomen wordt door woningbouw (figuur 4). Veel mensen 
zien kansen rondom toerisme en recreatie: 90%.    
 
3.1.1 Bedrijven 

Bewoners in Huizen zijn van mening dat bedrijven die hulp 
(dienstverlening), zorg, én bedrijven die ontspanning en 
vermaak bieden (recreatie) passen bij Huizen. Als minder 
passend zien ze industriële bedrijven. De maakindustrie en 
ambachtelijke bedrijven worden gezien als matig passend bij 
Huizen. Wanneer gevraagd wordt naar andere passende be-
drijfsalternatieven voor Huizen, worden ambachtelijke bedrij-
ven samen met toerisme- en horeca het vaakst genoemd.   
   
35% van de respondenten ziet de mogelijkheden voor groei 
van de bedrijventerreinen, 14% niet en 51% heeft geen me-
ning. Er is niet aangegeven waarom er wel mogelijkheden zijn, 
maar wel waarom er niet de mogelijkheden zijn om uit te be-
reiden. Voornamelijk betreft dit de ligging van het bedrijventer-
rein. Het bedrijventerrein ligt opgesloten tussen het water, het 
centrum en woonwijken. Aangegeven wordt ook dat er daar-
door gewoonweg te weinig ruimte is en dat woningen de 
ruimte opgevuld hebben. De eerste kaart hierna laat zien waar 
deelnemers mogelijkheden zien voor ontwikkeling van bedrij-
vigheid. 76% geeft aan dat de inrichting van de bedrijventer-
reinen, als gekeken wordt naar bereikbaarheid en uitstraling, 
voldoet. De overige 24% ziet dat niet zo en ziet aanleiding 
voor verbeteringen. De tweede kaart hierna laat de locaties 

zien waar volgens de deelnemers verbetering nodig is. 40% 
van de deelnemers vindt het wenselijk dat de samenwerking 
op bedrijventerreinen verbetert, rondom onderwerpen als vei-
ligheid, inrichting, vervoer of duurzame energie.  57% heeft 
hierover geen mening.   
 
3.1.2 Toerisme en recreatie/ontspanning 

Bewoners zien veel kansen voor het verbeteren van recreatie 
en toerisme. Vooral meer watergerichte recreatie (figuur 5). 
Daaropvolgend wordt het waardevol geacht om beter in te 
spelen op toeristen/recreanten van de rondvaart-cruisebo-
ten, die in de haven aanmeren. Kort daaropvolgend wordt een 
uitbreiding van de horeca en vormen van dagrecreatie als 
verbeterpunt gezien. Het minst belangrijk wordt geacht het 
versterken van informatievoorziening. Wanneer de deelne-
mers de keuze hebben om andere verbeterpunten aan te ha-
len, worden de volgende punten meermaals genoemd: 
• De verbinding tussen haven en dorp verbeteren/aantrek-

kelijk maken waardoor toeristen/recreanten de weg naar 
het dorp/centrum weten te vinden. 

• Verbetering van het Gooimeer waardoor meer mensen 
aangetrokken worden om te floreren aan het Gooimeer. 
Verbeteringen kunnen bestaan uit wateractiviteiten, het 
beter onderhouden van het Gooimeer (uitdiepen en ver-
wijderen fonteinkruid) en/of het aanbrengen van boule-
vard. 

• Nieuwe campings in combinatie met verbeterde voorzie-
ningen (horeca/gezellige terrassen) om meer toeristen 
aan te trekken.  

De derde kaart hierna laat zien waar de deelnemers mogelijk-
heden zien voor recreatie, toerisme en ontspanning.  
 
  

Bedrijven 
‘Bedrijven voor kleine zelfstandigen, zoals meubelma-

ker, klokkenmaker, naaiatelier, schoenmaker.’ 
 

‘Oude ambachten’ 
 

‘Maak van Huizen een watersportcentra.’ 
 

‘Het ligt in het midden van het dorp. Geen ideale loca-
tie.’ 

 
‘Rondom de bedrijven is weinig ruimte.’ 

 
 

Toerisme en recreatie/ontspanning 
‘Kleinschalige mogelijkheden zoals een minicamping, 

verhuur van bootjes of supplanken, inhoudingen horeca 
in de vorm van een kiosk bij de aanloophaven of de 

Wolfskamer’ 
 

‘Meer horeca toestaan in het oude dorp of een andere 
plek creëren waar er winkelen en horeca gecombineerd 

kan worden.’ 
 

‘Verbetering van de verbinding van de havens met het 
Oude Dorp.’  

 
‘De kustlijn van het Gooimeer beter toegankelijk maken, 
zoals vroeger bij Oud Naarden. Gooimeer weer bevaar-
baar maken voor kleine roei- en motorbootjes (vanwege 

fonteinkruid).’ 

Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het thema: 
Economisch Vitaal 
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Figuur 7: Waar ziet u mogelijkheden voor groei van de economie/het aantal bedrijven? 
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Figuur 8: Waar zijn verbeteringen van de bedrijventerreinen wenselijk? 
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Figuur 9: Waar ziet u mogelijkheden voor toerisme en ontspanning? 
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 4 Waardevol en 
Aantrekkelijk 

 
Een aantrekkelijke omgeving met voldoende groen, een mooie 
inrichting en historische elementen is van belang voor een fijn 
woon-werk- en leefklimaat.  
 
4.1.1 Groen 

91% van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat er vol-
doende groen aanwezig is in de omgeving waar ze wonen. De 
meningen zijn verdeeld over de kwaliteit van het groen. Onge-
veer de helft acht de kwaliteit laag en de andere helft vol-
doende. Ondanks dat er volgens de ruime meerderheid vol-
doende groen aanwezig is, vindt ongeveer de helft het toch 
waardevol om meer groen in de wijken te hebben. Wanneer 
er gevraagd wordt hoe de kwaliteit van het groen ervaren 
wordt, worden de volgende reacties vaak gegeven: 
• Het onderhoud kan verbeterd worden omdat bermen ver-

waarloosd zijn en bomen verkeerd gesnoeid worden.  
• Parken moeten opgewaardeerd worden om er fijn te kun-

nen verblijven. Ook wordt erop gewezen dat bewoners 
hun rommel niet opruimen. Handhaving hierop in de bui-
tenruimte is gewenst. 

• Er mag meer groen in buurten/wijken komen zoals het 
aanplanten van meer bomen, meer variatie in vegetatie. 

De kaart hierna laat zien waar deelnemers van mening zijn dat 
het groen verbeterd moet worden en ook waar ze mogelijkhe-
den zien voor extra groen.  
 
Wanneer ter bevordering van de aantrekkelijkheid, ontspan-
ning en gezondheid groen aangelegd moet worden dan wordt 
een versterking van de natuurgebieden (figuur 11) als het 
meest wenselijk geacht. Daarop volgt het slopen van verou-
derde gebouwen. Het realiseren van hoogbouw in plaats van 

laagbouw, wordt niet wenselijk geacht als middel om ruimte te 
creëren voor meer groen.  
 
Wanneer gevraagd wordt naar wat de voorkeur heeft: meer 
ruimte voor groen of meer ruimte voor parkeren, dan wordt de 
strijd gewonnen door groen. 79% wenst meer groenopper-
vlak in de woonomgeving. Redenen zijn: 
• terugdringen van auto’s in de wijk; 
• besef dat het beter is voor het klimaat/milieu; 
• verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving; 
• opties worden ook gezien om groene parkeerplaatsen 

aan te leggen. 
 
4.1.2 Toevoegingen buiten de bebouwde kom 

50% van de deelnemers geeft aan dat het goed is om buiten 
de bebouwde kom nieuwe woningen, bedrijven of recrea-
tievoorzieningen toe te voegen. De tweede kaart hierna 
toont waar de mensen hiervoor mogelijkheden zien. Een groot 
aandeel van de deelnemers (36%) is echter tegen de uitbrei-
ding van bebouwing buiten de bebouwde kom.  
 
4.1.3 Bescherming historische waarden 

77% van de respondenten geeft aan dat de historische bebou-
wing en de andere historische waarden in Huizen goed be-
schermd zijn. 23% van de deelnemers is het daar niet mee 
eens. Interessant is dat respondenten het van belang vinden 
om de architectuur van nieuwbouw passend te maken aan 
de historische architectuur. En historische waarden niet te 
slopen, maar juist te renoveren.  

 
  Kwaliteit groen 

‘Meer diversiteit in gekozen groen en kwaliteit onder-
houd op hoger niveau’ 

 
‘Extra groen is bepalend voor het woongenot. 

 
‘De bossen en heide zijn van voldoende kwaliteit. Het 
gemeentelijk groen in de wijken niet. Doordat dit groen 
eens inde zoveel jaar volledig wordt weggesnoeid ont-

staat er een monocultuur met veel onkruid. De gemeen-
telijke perken zijn hierdoor erg saai, er zijn weinig bloe-

men.’ 
 

‘Onderhoud is slecht. Veel wildgroei en eigenlijk geen 
onderhoud. Zo kan ik mijn parkeerplaats amper uit om-
dat het groen niet wordt onderhouden. Gemeente trekt 
zich op veel plekken spontaan terug zonder dat bewo-

ners er zich bewust van zijn. Hierdoor maken bewoners 
er ook een zooitje van. Beter kijken en handhaven en 

onderhouden zou in deze geen kwaad kunnen.’ 
 

Bescherming historische waarden 
‘Monumentale panden van maken zodat het gereno-

veerd kan worden en behouden.’ 
 

‘Het oude dorp is in de kern verwoest, geen oog voor de 
cultuurhistorie. Neem een voorbeeld aan Laren hoe ze 

het aangezicht van het dorp beschermen, maar ook 
commercieel benutten.’ 

Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het thema: 
Waardevol en Aantrekkelijk 
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Figuur 10 Grafiek met antwoorden op de vraag welke interventies gewenst zijn voor de aanleg van meer groen. 
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Figuur 11: Kunt u op de kaart aangeven waar het groen verbeterd moet worden, of waar u kansen ziet voor meer groen? 
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Figuur 12: Waar ziet u mogelijkheden voor nieuwe woningen, bedrijven of recreatievoorzieningen buiten de bebouwde kom? 
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Figuur 13 Grafiek met antwoorden op de vraag welke mogelijkheden er gezien worden om op een duurzame manier energie te winnen 
in Huizen 

5 Duurzaam, 
KlimaatneutraalKlimaa
tneutraal en 
Klimaatbestendig 

 
De gemeente Huizen heeft zich verbonden aan de landelijke 
klimaatdoelen. In 2050 moet de gemeente klimaatneutraal en 
aardgasvrij zijn. Om over te gaan op duurzame energie zijn er 
maatregelen nodig. De vraag is welke energiemaatregelen de 
bewoners wensen en wat ze merken van de klimaatsverande-
ringen. 
 
5.1.1 Duurzaam/klimaatneutraalKlimaatneutraal 

De bewoners van Huizen geven de voorkeur aan zonnepane-
len om duurzame energie te winnen (figuur 11). Opvallend is 
dat, de toch de niet zo bekende thermische energie, als 
tweede hoogste scoort. Dit is ook terug te zien in de alternatie-
ven die gegeven konden worden. Naast thermische energie 
wordt ook aqua- en rioolthermie als alternatief genoemd. Het 
Gooimeer wordt daarbij gezien als bruikbare bron omdat 
dit minder het landschap vervuilt dan windmolens. Interessant 
is ook dat er belangstelling is voor subsidies voor groepen met 
een kleine portemonnee. Tot slot, is waterstof vaak benoemd 
als kansrijke duurzame vorm van energie-opwek. 
 
5.1.2 Klimaat 

De meerderheid van de deelnemers geeft aan meer te mer-
ken van de zware regenbuien met wateroverlast tot gevolg 
(figuur 6). Een kwart geeft aan er niets van te merken. Als 
minst merkbaar is de hogere grondwaterstand en de hitte-
stress.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Duurzaam 
 

‘Aquathermie uit het Gooimeer, zoals in Harderwijk Waterfront’ 
 

‘Bewoners met een lager inkomen steunen met verduurzaming van hun woning.’ 

Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het thema: Duurzaam. Klimaatneutraal en Klimaatbestendig. 
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Figuur 12 Grafiek met antwoorden over de vraag hoe fietsen aangemoedigd kan worden. 
 

6 Bereikbaar en 
Toegankelijk 

 
Een goede bereikbaarheid zowel met de fiets, de auto als het 
openbaar vervoer is ook van belang voor een goed woon-, 
leef- en werkklimaat. Net als de veiligheid van de vervoersbe-
wegingen en het waar mogelijk voorkomen van overlast. In-
zicht in hoe de bereikbaarheid wordt ervaren is dan ook van 
belang.  
 
6.1.1 Bereikbaarheid 

Over het algemeen zijn de bewoners in Huizen tevreden over 
de bereikbaarheid en de routes in Huizen. 51% geeft aan te-
vreden te zijn en 20% heel tevreden. De tevredenheid komt 
voort uit het feit dat winkels en scholen op loopafstand zijn, 
maar ook overige voorzieningen zijn goed te bereiken op de 
fiets en met de auto. Er zijn voldoende parkeervoorzieningen 
en ruime doorgangswegen. Benadrukt wordt wel dat er 
rondom het openbaar vervoer veel verbeterpunten zijn. Een 
verbetering wordt gezien in de aansluitingen van het open-
baar vervoer en specifiek wordt de wens voor een treinsta-
tion geuit. Benadrukt wordt ook dat de kwaliteit van de fiets-
routes verbeterd mag worden.  
 
Fietsen wordt als laagdrempelig middel gezien om de gezond-
heid te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen op de 
natuur / het klimaat omlaag te brengen. Vanuit dit perspectief 
is dus ook gevraagd hoe het gebruik van de fiets aangemoe-
digd kan worden. Het beschikbaar maken van voldoende 
fietsparkeergelegenheid op logische plekken wordt het 
meest wenselijk geacht (figuur 12). Daaropvolgend kan het 
aanbrengen van meer en veiligere routes en het onder de 
aandacht brengen van fietsroutes aanmoedigend werken. An-

dere alternatieven worden ook genoemd zoals het fietsen sti-
muleren door autoluwe wijken te creëren en betaald parkeren 
te integreren in het centrum en het werken aan gedragsveran-
dering. 
 
Op de Naarderstraat, Nieuwe Bussumerweg, Crailoseweg, de 
Blaricummerstraat en de Karel Doormanlaan moet de bereik-
baarheid verbeterd worden, zo geven de deelnemers aan. De 
vraag is daarbij gesteld of hier auto’s, fietsers of het openbaar 
vervoer prioriteit heeft. 83% geeft aan dat het wenselijk is om 
goed en veilig te kunnen fietsen en een kwalitatief goed 
openbaar vervoer te hebben. Oplossingen voor het verbete-
ren van de doorstroming van het verkeer worden gezien in: 
• kruisingen vervangen door rotondes; 
• tunnels of bruggen integreren; 
• toepassen van slimme stoplichten. 
 
6.1.2 Wandel- en fietsroutes 

98% van de mensen die deelgenomen hebben, geeft aan dat 
er voldoende ommetjes zijn om te lopen en om te fietsen in de 
woonomgeving. Een kleine meerderheid (38%) zegt dat het 
niet nodig is om de wandel- en fietsroutes in het buitengebied 
te verbeteren of om nieuwe aan te leggen. 31% hecht daar 
wel waarde aan. De kaart laat zien waar zij nieuwe of te ver-
beteren routes wensen.   
 
  

Bereikbaarheid 
‘Wat een misser dat we hier geen treinstation hebben.  
Ik werk in Utrecht, een grote stad. Zorg op zijn minst 
voor een snellere verbindingen met grotere steden.  

De busverbindingen zouden beter en frequenter kun-
nen.  Hierin loopt Huizen echt achter.  Misschien zijn 

lightrailverbindingen iets?  Verder is de bereikbaarheid 
van Huizen o.k. en is het gratis parkeren een enorme 

pré.’ 
 

‘Minder kruispunten en dus minder stoplichten. Het we-
gennet slimmer aanleggen.’ 

 
‘Straten waar auto’s te gast zijn autovrij maken. Nu is 

het een lachertje (Kerkstraat).’ 
 

‘Betere fietspaden.’ 
 

‘Wat me stoort is dat er zo weinig samenwerking/af-
stemming is met buurgemeenten (zoals Blaricum) over 
bereikbaarheid in zijn algemeenheid en bij specifieke 
ontwikkelingen (zoals Huizen-Blaricummermeent).’ 

Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het 
thema: Bereikbaar en Toegankelijk 
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Figuur 14: Waar kunnen er routes verbeterd of aangelegd worden? 
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 7 Gezond en Veilig 
 
De gemeente Huizen heeft aandacht voor de gezondheidsop-
gaven en wil samen met maatschappelijke partners voldoende 
dienstverlening bieden en programma’s ontwikkelen voor bij-
voorbeeld verslavingen of armoede. Ook is aandacht voor vei-
ligheid.  
 
Circa 95% van de respondenten vindt dat er in de gemeente 
Huizen voldoende zorgvoorzieningen zijn en dat zorgvoor-
zieningen goed bereikbaar zijn. 80% voelt zichzelf veilig in 
Huizen en in de woonomgeving. Een relatief groot aandeel 
(20%) voelt zich dus niet veilig.  Aangegeven wordt dat er 
relatief veel criminaliteit is en er veel hangjongeren zijn.  Daar-
naast wordt de verkeersveiligheid als onveilig bestempeld. De 
kaart hierna laat zien op welke locaties de deelnemers aan de 
enquête zich niet veilig voelen.   
 
7.1.1 Bewegen 

Spelen, bewegen en sporten draagt bij aan de gezondheid. 
De vraag is gesteld of hiervoor voldoende mogelijkheden zijn 
binnen de gemeente Huizen en of de kwaliteit voldoet. Aange-
geven wordt dat er voldoende mogelijkheden zijn waarvan 
de kwaliteit op orde is. De vraag is gesteld hoe aanvullend 
de fysieke leefomgeving kan bijdragen om meer uitgenodigd 
te worden om in beweging te komen? Door de deelnemers 
wordt vaak aangegeven dat het wenselijk is om te zorgen voor 
meer beweegvoorzieningen voor ouderen, om fiets- en 
wandelpaden uit te breiden en om locaties autoluw te ma-
ken.  Op de vraag naar andere alternatieven noemen mensen 
bijvoorbeeld: 
• Kwaliteitsverbetering van groen en groenonderhoud dat 

uitnodigt om buiten te verblijven of te wandelen. 
• Geen parkeerplaatsen bij scholen waardoor lopen en fiet-

sen gestimuleerd wordt. 

• Realiseren van buitensport- en sporttoestellen waardoor 
er meer uitnodiging is om buiten te gaan sporten.  

 
7.1.2 Tips 

Andere tips die genoemd worden om de gezondheid te bevor-
deren zijn: 
• Gedragsverandering met betrekking tot  gezond eten. 
• Voorzieningen voor gezond eten zodat gezond eten onder 

de aandacht komt en meer gestimuleerd wordt. 
• Fastfoodvoorzieningen terugdringen zodat ongezond eten 

minder gestimuleerd wordt. 
• Collectieve buitenvoorzieningen & ontmoetingsplekken 

zodat ouderen en jongeren verleid worden om elkaar bui-
ten te ontmoeten.  

• Aanleg van een voedselbos waardoor mensen naar bui-
ten gaan om gebruik te maken van bijvoorbeeld plukfruit. 
Naast dat inwoners naar buiten gaan, zorgt dat ook voor 
het eten van gezonde producten en dat mensen met de 
natuur in aanraking komen. 

• Subsidies voor groene daken of groenaanleg, dit stimu-
leert om groen aan te leggen waardoor er meer natuur-
lijke habitat is voor de biodiversiteit. 

  

Gezond 
‘Gedragsverandering bij mensen tot stand brengen, 

autogebruik ontmoedigen.’  
 

‘Een voedselbos in Huizen voor stimulans gezonde 
voeding, samenwerking met lokale horeca en beha-

len doelen zoals biodiversiteit en klimaat.’ 
 

‘Educatie op school omtrent gezonde leefstijl.’ 
 

‘Groene daken op van bushokjes, schuurtjes en pu-
blieke gebouwen in Huizen.’ 

 
Veilig 

‘Verkeersveiligere wijken’ 
 

‘Goede en veilige voetpaden ook voor rolstoel en rol-
lator’ 

 
‘Veiliger maken rond winkelcentrums.’ 

 
‘In toenemende mate criminaliteit, veel overlast van 

hangjongeren 

Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het 
thema: Gezond  
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Figuur 15 Grafiek met antwoorden om het gebruik van de fiets aan te moedigen 
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Figuur 16: Geef op de kaart de plekken aan waar u zich niet veilig voelt en geef aan waarom niet 
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 8 Regels en 
Betrokkenheid 

 
Als voorbereiding op het op te stellen Omgevingsplan, dat 
straks onder de Omgevingswet de bestemmingsplannen ver-
vangt, zijn in de enquête enkele vragen gesteld over waarover 
de gemeente regels moet opstellen en in hoeverre inwoners 
betrokken willen worden bij bouwplannen.  
 
8.1.1 Regels 

De vraag is gesteld voor welke onderwerpen regels opgesteld 
zouden moeten worden door de gemeente. Van belang voor 
de respondenten is dat (figuur 17 en 18):  
• Regels opgesteld worden die met het bouwen van nieuwe 

gebouwen te maken hebben. Zoals de plaats en hoogte 
van woningen, bedrijven en winkels (1). 

• De doelgroepen waarvoor woningen gebouwd moeten 
worden (4). 

• Hoeveel groen er in een gebied aanwezig moet zijn (5).  
 
Of mensen wel of geen schutting mogen plaatsen, wordt door 
de deelnemers het minst belangrijk gevonden. 
 
8.1.2 Betrokkenheid  

72% van de respondenten vindt dat zij bij grote projecten be-
trokken moeten worden met een mogelijkheid op inspraak 
door de relevante buurt. 11% wil alleen ingelicht worden via 
formele inspraak bij de formele vergunningprocedure. 16% wil 
alleen ingelicht worden door de buren, wanneer de buren 
gaan verbouwen of aanbouwen.  
 
Andere wijzen die benoemd worden om betrokken te worden, 
zijn: 
• sociale media, open avonden of e-mail; 

• participatietrajecten grote en kleinere projecten. 
Respondenten vinden het voldoende om te reageren op een 
voorstel van een bouwplan. Belangrijk daarbij is wel dat 
het planvoorstel na de gegeven reactie nog aangepast 
wordt. Deelnemers geven aan graag mee te willen denken bij 
kleinere plannen in de omgeving. Wanneer de regels van de 
gemeente rekening houden met de belangen van iedereen, 
geeft 61% toch nog betrokken te willen worden bij bouwplan-
nen vanwege de volgende punten: 
• eigen woonomgeving en woongenot; 
• draagvlak; 
• transparantie; 
• betrokkenheid; 
• controle op de bouwplannen;  
• geïnformeerd worden; 
• wel of geen vertrouwen in de gemeente. 
 
61% van de respondenten zou zelf direct vanaf het begin de 
buren betrekken wanneer er een plan ligt voor een verbou-
wing bij hun woning of bedrijf (figuur 18). 30% wanneer het 
plan (bijna) af is, maar wel voordat de vergunning aange-
vraagd wordt bij de gemeente. 9% wanneer het plan goedge-
keurd is door de gemeente.  
 
 
 
 
  

Betrokkenheid 
‘Ik vertrouw erop dat de gemeente dat zelf goed kan 

regelen.’ 
 

‘Alles moet meer maatschappelijk gepeild worden.’ 
 

‘Allereerst moet de informatievoorziening beter toe-
gankelijk (actief & passief) en digitaler worden.  

Daarnaast zouden er ruime inspraak mogelijkheden 
moeten zijn voor betrokkenen. Regels moeten paal 
en perk stellen aan verdwijnen van natuur, te veel 

verdichting en/of 'verstening' van het dorp.’ 
 

‘Met een mail en een open avond zodat er duidelijk-
heid is.’ 

 
‘Weten wat er speelt en wat er gebeurt in je buurt.’ 

 
‘Het gaat om je leefomgeving en of je je gelukkig 

voelt of niet.’ 
Citaten met een inkijk op de gegeven antwoorden van het 
thema: Regels en Betrokkenheid 
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Figuur 26: Antwoordentabel behorend bij figuur 17 

Figuur17: Grafiek met antwoorden op de vraag welke regels opgesteld zouden moeten worden door de gemeente 

Figuur 18: Grafiek met antwoorden wanneer respondenten betrokken willen worden bij bouwplannen 
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Resultaten digitale enquête Omgevingsvisie 
Ruim 800 inwoners en andere betrokkenen leveren bijdrage aan toekomst van Huizen 
 
Gemeente Huizen werkt aan de Omgevingsvisie en doet dat samen met inwoners, ondernemers 
en organisaties in Huizen. Daarom is van 18 november tot 20 december 2021 een digitale 
enquête gehouden. Ruim 800 mensen hebben hieraan deelgenomen. Het rapport met de 
resultaten is te vinden op www.huizen.nl/omgevingsvisie. 
 
Over de Omgevingsvisie 
In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe Huizen er over 20 of 30 jaar eruit moet komen te zien. Veel 
onderwerpen zijn hierbij belangrijk. Denk aan wonen, werken, spelen, leren en ontspannen in Huizen. 
Maar ook aan de bereikbaarheid, de natuur, het water, het groen en aan mogelijkheden om 
hernieuwbare energie te winnen. 
 
Fijn wonen in Huizen door groen en natuur 
Uit de enquête blijkt dat inwoners het fijn wonen vinden in Huizen door het groen in de omgeving en 
de natuur dichtbij, de ligging aan het water (de Haven en het Gooimeer) en de voorzieningen, zoals 
winkels en scholen in de buurt. Als verbeterpunt noemen zowel jong en oud: meer betaalbare 
woningen. Daarnaast zien jongeren graag meer uitgaansgelegenheden en andere 
jongerenvoorzieningen.  
 
Economische vitaliteit 
Voor een fijn leefklimaat is ook economische vitaliteit van groot belang. Aangegeven wordt dat het 
wenselijk is dat er voldoende ruimte is voor bedrijven. Maar dan moet de groei wel duurzaam zijn. 
Veel kansen worden gezien rondom toerisme, watergerichte recreatie en ambachtelijke bedrijvigheid. 
Benoemd wordt ook dat het wenselijk is om de verbinding tussen haven en dorp te verbeteren en het 
Gooimeer op te waarderen zodat er beter gerecreëerd kan worden.  
 
Meer groen in wijken en buurten 
Een aantrekkelijke omgeving met voldoende groen, een mooie inrichting en historische elementen 
vinden mensen belangrijk. Gezegd wordt dat er voldoende groen is in en rond Huizen, maar dat meer 
groen in de wijken en buurten wel fijn zou zijn. Ook verbetering van de kwaliteit ervan is wenselijk. 
Wanneer mensen moeten kiezen tussen meer groen of meer ruimte voor parkeren, dan kiest de 
meerderheid voor meer groen.   
 
Duurzame energie 
Dat het nodig is om de overstap naar duurzame vormen van energie te maken is duidelijk. Hiervoor 
zijn maatregelen nodig. De voorkeur van de deelnemers aan de enquête gaat uit naar zonnepanelen. 
Ook zien zij kansen in het opwekken van warmte uit het Gooimeer en merken mensen steeds vaker 
dat er sprake is van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door zware buien en wateroverlast.  
 
  

http://www.huizen.nl/omgevingsvisie


Bereikbaarheid en openbaar vervoer 
Over het algemeen zijn de bewoners van Huizen tevreden over de bereikbaarheid en de routes. 
Benadrukt wordt wel dat er rondom het openbaar vervoer nog veel verbeterpunten zijn. Zo is er 
bijvoorbeeld de wens voor een treinstation. Ook zou het fijn zijn wanneer er meer mogelijkheden voor 
ommetjes komen en kunnen de bestaande routes verbeterd worden.  
 
Voldoende zorgvoorzieningen; veiligheidsgevoel aandachtspunt 
De gemeente Huizen heeft aandacht voor de gezondheidsopgaven en pakt dit samen met 
maatschappelijke partners op. Bewoners geven aan dat er voldoende en bereikbare 
zorgvoorzieningen zijn. Wel vormt het veiligheidsgevoel in Huizen op verschillende locaties een 
aandachtspunt. Ook wordt de wens uitgesproken om in de fysieke leefomgeving meer 
beweegvoorzieningen voor ouderen te maken.  
 
Omgevingsplan 
Als voorbereiding op het op te stellen Omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan), is een 
aantal vragen rond regelgeving en (ver)bouwinitiatieven aan de deelnemers voorgelegd. De 
deelnemers gaven onder andere aan dat het vooral wenselijk is om regels voor nieuwe gebouwen op 
te stellen,  zoals over de plaats en hoogte van woningen, bedrijven en winkels. De meeste inwoners 
willen bij grote projecten graag vanaf het begin betrokken worden. Belangrijk daarbij is dat het plan na 
de gegeven reactie nog aangepast kan worden. Ook wordt het erg gewaardeerd wanneer de buren 
rechtstreeks contact opnemen als zij plannen hebben met hun woning of bedrijf. De meerderheid van 
de deelnemers zou zelf hierover ook in een vroeg stadium contact zoeken met de buren.  
 
Betrokkenheid 
Wethouder Roland Boom roemt de betrokkenheid van de deelnemers. “De Omgevingsvisie gaat over 
de toekomst van Huizen. Dat is de toekomst van ons allemaal. Daarom vind ik het heel positief dat 
zoveel inwoners en ondernemers, van jong tot oud, hebben meegedacht. We gaan ervoor zorgen dat 
de meningen, wensen en opmerkingen van de deelnemers zo goed mogelijk tot hun recht komen in 
de op te stellen Omgevingsvisie”, aldus de wethouder. 
 
Hoe verder? 
Naast de digitale enquête worden ook groepsgesprekken gevoerd met ondernemers, diverse 
maatschappelijke organisaties en wordt ook het onlangs gestarte Jongerenpanel Huizen 
geraadpleegd. De resultaten van de enquête en de gevoerde gesprekken worden meegenomen bij 
het maken van de Ontwerp-Omgevingsvisie. Deze is naar verwachting voor de zomer klaar. Inwoners 
en betrokkenen kunnen hier op reageren. Na de inspraak wordt de Omgevingsvisie ter vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Noot voor de redactie 
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