
Van: Frans R. Bianchi / Kunst & Cultuur Huizen <kunstencultuurhuizen@gmail.com>  
Datum: woensdag 19 mei 2021 13:59 
Aan: Griffier  
CC: Nol van Bennekom (geanonimiseerd); Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl> 

Onderwerp: Rectificatie naar aanleiding van artikel in G&E 19mei2021_Huizer stichting wil extra 
cultuurbudget 

Geachte heer Veenstra, 

Gaarne onze rectificatie op een artikel in de G&E van vandaag onder de aandacht brengen van 
College van B&W gemeente Huizen en aan de raadsleden. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Frans R. Bianchi 

Voorzitter Stichting Kunst & Cultuur Huizen 

---------- Forwarded message --------- 
Van: Frans R. Bianchi / Kunst & Cultuur Huizen <kunstencultuurhuizen@gmail.com> 
Date: wo 19 mei 2021 om 13:48 
Subject: Fwd: Rectificatie naar aanleiding van artikel in G&E 19mei2021_Huizer stichting wil extra 
cultuurbudget 
To: Marlous Verbeek-Nooijens / Wethouder D66 Huizen <m.verbeek@huizen.nl> 
Cc: Marlous Verbeek-Nooijens / Wethouder D66 Huizen <marlousverbeek@kpnmail.nl>, 
<a.dijkers@huizen.nl>, Petra Filius / gemeente Huizen <p.filius@huizen.nl> 

Geachte wethouder Verbeek, 

Ter kennisgeving zoals zojuist verstuurd aan de redactie G&E dd. 19 mei 2021. 

Met vriendelijke groet, 

Frans R. Bianchi 
voorzitter Stichting Kunst & Cultuur Huizen 

---------- Forwarded message --------- 
Van: Frans R. Bianchi / Kunst & Cultuur Huizen <kunstencultuurhuizen@gmail.com> 
Date: wo 19 mei 2021 om 13:33 
Subject: Rectificatie naar aanleiding van artikel in G&E 19mei2021_Huizer stichting wil extra 
cultuurbudget 
To: gooi en eemlander <redactie@gooieneemlander.nl>, Gooi- en Eemlander / redactie Gooi-Noord 
<redactiegooinoord@gooieneemlander.nl> 

Z.176429/D.
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Geachte redactie en/of Alexander Poort, 
 
Hartelijk dank dat er in de editie G&E van vandaag aandacht is besteed aan de budgetwensen voor 
het kunst en cultuur landschap in Huizen. 
 
Echter tot onze schrik ontstaat er een door ons zeer ongewenste indruk bij het lezen van het artikel 
aan de hand van de heer Poort. 
 
Zie hiervoor onze bijgevoegde pdf zijn onze toelichting ter rectificatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans R. Bianchi 
voorzitter Stichting Kusnt & Cultuur Huizen 
(geanonimiseerd) 
E: kunstencultuurhuizen@gmail.com 
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Aan de redactie de Gooi- en Eemlander 

en/of Alexander Poort    

 
 

Geachte redacteur en/of  heer Alexander Poort, 

 

      

 RECTIFICATIE    Huizen, 19 mei 2021   

 

 
Wat ging er mis in het artikel in De Gooi- en Eemlander ´Huizer stichting wil extra cultuurbudget´. 

In de eerste zin van het artikel op de Regio pagina 4 van Alexander Poort gaat het al fout. Daar staat 

dat de Stichting Kunst en Cultuur €40.000,-- nodig heeft. “Liever ziet de organisatie zelfs dat de 

gemeente Huizen een ton reserveert”. Dat is een totaal onjuiste weergave van wat er in ons persbericht 

en in onze brief aan de gemeenteraad staat. De Kunststichting vraagt namelijk €40.000,-- voor de hele 

cultuursector in Huizen en ze heeft zelf geen €40.000,-- nodig, ook geen ton, zoals het artikel in De 

G&E suggereert. Die €100.000,- zou de stichting, zo melden wij in ons persbericht,  in de 

gemeentebegroting voor volgend jaar gereserveerd willen zien voor het gehele kunst- en 

cultuurlandschap in Huizen. 

 

Ook valt uit het bericht van de heer Poort niet op te maken dat het allemaal wordt uitgelegd in een 

brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Er wordt alleen 

gesproken van “de brief” (?) Wat voor brief en voor aan wie? Door in de krant de indruk te wekken dat 

de Stichting Kunst en Cultuur Huizen €40.000,-- en een ton alleen voor zichzelf vraagt, ridiculiseert de 

heer Poort ons streven voor een stevig cultuurbeleid van de gemeente.  Onze stichting heeft een goede 

relatie met een zeer gemotiveerde wethouder.  

 

De heer Poort haalt uit ons persbericht ook onze opmerking over de steun van minister Van 

Engelshoven van €149.00,-- ten behoeve van de Huizer cultuur.  Als de heer Poort de moeite zou 

hebben genomen om even met de wethouder te bellen dan had hij kunnen vernemen dat zij nog doende 

is dit steunpakket van €149.000,--, na gedegen  inventarisatie  te verdelen over de gehele sector.   

De Stichting Kunst en Cultuur Huizen vindt het buitengewoon teleurstellend en onbegrijpelijk dat bij 

deze krant ons persbericht leidt tot zo’n hevig gemankeerd en totaal onjuist artikel.  

 

 

Frans R. Bianchi 

 

 

Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Huizen 
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