
Wilt u door de bomen het bos weer zien? 

Een nieuwe kans om het goed te doen.     22/6/2022 

 

Geachte voorzitter, geacht college, raad en medebewoners van Huizen. 

Voorzitter, Mijn naam is GEANONIMISEERD en ik spreek helaas nu niet meer namens een 
meerderheid van de bewoners van de Nieuwe Bussummerweg. Die hebben het namelijk 
opgegeven om met u te spreken. Ik zal de raad de vernietigende teksten en uitspraken, die ik 
zelf van verschillende bewoners ontvangen heb, besparen. Voorzitter, heel netjes en kort 
samengevat, zij vinden dat de raad in Huizen verzaakt en niet voor ons en onze kinderen en 
voor een veilig, gezond en groen Huizen opkomt.  

Ikzelf geloof nog steeds in raadswerk, maar ik vraag deze raad dringend zijn rol pakken! 

Dus ik spreek vandaag deze nieuwe raad aan op haar kaderstellende en controlerende rol op 
het gebied van groen, gezondheid en veiligheid. In het geloof dat deze raad het goed gaat 
doen! 

Voorzitter, In juni 2021 stond ik voor u en sprak ik met de oude raad over de achterstand op 
de visie op Groen, het Groenbeleid en de integrale uitvoering daarvan. Met name de Nieuwe 
Bussummerweg had mijn aandacht daarin, dit omdat ik daar zelf ervoer wat er gebeurde.  

De bewoners NBW vroegen destijds de raad om de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
eindelijk te pakken. Door een groen, duurzaam, integraal herstelplan NBW na het 
zomerreces 2021 ! vast te stellen en daartoe een (meer-jaren) financiering in de begroting 
op te laten nemen. En vervolgens ook te controleren op de uitvoering.  

De hele raad was het met ons eens, want herstel en onderhoud aan deze prachtige weg was 
inderdaad nodig maar er lag nog geen concreet herstelplan. Dit ondanks dat hierover al sinds 
2018 toezeggingen en een deel financiering waren opgenomen in de afgelopen begrotingen.  

Voor de nieuwkomers onder u; Deze prachtige weg vormt namelijk al sinds het begin van de 
20ste eeuw de groene as en het fantastische entree van Huizen voor alle inwoners en haar 
gasten. Naast het groene karakter van de weg is ook de verkeersveiligheid een belangrijk 
aandachtpunt. Ik hoef u verder niets te vertellen over het belang van groen en biodiversiteit! 

Voorzitter, in juli 2021 heeft de hele raad vervolgens ingestemd met een werkconferentie 
Groen en zou er, mede op basis van de uitkomsten van de werkconferentie, in het 2e 
kwartaal 2022 een voorstel komen over het structureel verhogen van het kwaliteitsniveau 
van groen. Ook zou er dan een concreet herstelplan voor de NBW komen. 

Inmiddels werd er nog meer geld uitgegeven aan externe partijen en inhuur die participatie 
bijeenkomsten hielden met inwoners en indrukwekkende presentaties hielden. Er werden 
ook veel zinvolle suggesties vanuit de bewoners aan de gemeente en externen gedaan. 
Bijvoorbeeld om het herstel laanstructuur niet te complex en gefaseerd te doen en alvast 
wat nieuwe bomen te plaatsen langs het tweede deel van de weg.  



Ook de raad ging aan de slag. Er ontstond hoop……en waar hoop is ontstaat er verwachting… 

Vervolgens werd het stil, erg stil in de straat.  Nou ja, eigenlijk alleen vanuit de gemeente, 
want verder wordt het alsmaar drukker met (zwaar) verkeer dat harder dan ooit rijdt. Auto’s 
vliegen uit de bocht of er wordt weer het zoveelste gele paaltje omver gereden, ook daar 
waar dagelijks tientallen kinderen oversteken richting school. Doordat de bomen weg zijn 
parkeren auto’s tegenwoordig langs de weg, met weer als gevolg dat het nu gevaarlijk is de 
uitrit uit te rijden.  

Vanuit de gemeente zelf kwam vanaf december niets, nou ja niets…  

Voorzitter, afgelopen april werden er ineens, zonder berichtgeving vooraf, de gaten (van de 
gekapte, prachtige bomen) aan de zijkant van de weg gevuld met …. wat?  Geen idee, 
voorzitter, wat er in zit, het is in ieder geval geen aarde, geen vervangende bomen, 
plantenbak of… maar een soort puinstort? En vanwege die puinopvulling (?) is er kennelijk 
ook helemaal geen intentie meer om daar nog iets te laten groeien! De bewoners NBW zijn 
nu vooral ongerust en cynisch over wat daar nu precies in die gaten is gestort. Er zal wellicht 
een WOB verzoek hierover worden ingediend.  

Voorzitter, Inmiddels zie ik dat er veel en veel meer mooie bomen in Huizen zijn gekapt. Er is 
kennelijk wel kapbeleid, maar nog steeds geen herstelplan! Ik weet dat de raad echt wil en 
aan de slag gegaan is, maar vermoed dat er vanuit het college kennelijk niet conform de 
intentie en verzoek van de raad doorgepakt wordt. Of ziet het college door de bomen het bos 
misschien niet meer doordat het te complex geworden is?  

En dan nog dit; inhuur is soms nodig maar weggegooid geld als er uiteindelijk geen duurzaam 
resultaat komt en de inwoners het vertrouwen in de gemeente verliezen. 

 

Er is een nieuwe kans voor u om het goed te doen!  

• Zorg er aub voor dat in het nieuwe collegeprogramma het groen voldoende geborgd 
wordt! Niet als onderdeeltje van het fysieke domein tussen het asfalt door, maar als 
volwaardig aandachtspunt. Stel daarvoor structureel meer budget beschikbaar.  

• Pak als raad de bijbehorende rol en spreek het nieuwe college aan om in ieder geval 
snel en zorgvuldig af maken wat begonnen is, zoals een visie op groen en het 
herstelplan NBW. Vraag daarbij om anders denken en werken (bv Agile/Scrum), 
gecombineerd met een meer-jaren planning. 

 

Ik wens u veel wijsheid en plezier in uw raadswerk en zie uw reacties graag! 

GEANONIMISEERD 


