
Van: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>  
Verzonden: zondag 13 maart 2022 12:04 
 
Onderwerp: Mededeling commissie 
 
Geachte leden van de commissie sociaal domein, 
 
We hebben een principe afspraak met de eigenaar van hotel Newport over het gebruik van het 
voormalige hotel tot het einde van het jaar. Deze afspraak wordt nog vertaald in een overeenkomst 
die we komende week willen sluiten. We zijn hier erg blij mee. Het is een solide pand met veel 
ruimte. Op dit moment inventariseren wij alle ruimtes met het oog op zo veel als mogelijk 
zelfstandige bewoning. Het hotel heeft 4 jaar niet gefunctioneerd en alle installaties moeten nu weer 
gangbaar worden gemaakt, zodat veilige bewoning mogelijk is! 
 
Met de VVE heeft er vrijdag ook overleg plaatsgevonden. Zij krijgen buren en zijn door ons en de 
eigenaar betrokken bij de besluitvorming en te maken afspraken. De positieve uitkomst hiervan heeft 
u al via de pers mogen vernemen via het Nieuwsblad voor Huizen.  
 
Morgen starten we ambtelijk met een  uitgebreide inventarisatie van al het werk dat verzet moet 
worden om de komst van de vluchtelingen mogelijk te maken. 
 
Denkt u daarbij aan zaken zoals het aansluiten en checken van de elektriciteit, het controleren op 
aanwezigheid van Legionella tot en met het volledig inrichten van kamers. De brandweer heeft 
inmiddels een eerste check uitgevoerd en een schoonmaakploeg gaat aan de slag.  
 
Wij doen er alles aan om het hotel zo snel als mogelijk operationeel te maken. Wij houden u 
uiteraard op de hoogte. 
 
Het spreekt voor zich dat wij blij zijn met de medewerking van zowel de eigenaar van hotel Newport 
als de VVE.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Maarten Hoelscher | wethouder | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 
528 13 27 | |m.hoelscher@huizen.nl | huizen.nl 
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