
Van: Inwoner Huizen (geanonimiseerd)  
Datum: maandag 24 mei 2021 17:45 
Aan: gemeentehaven, gemeente Huizen 

Onderwerp: Trailermogelijkheden gemeente Huizen (T.a.v. havenmeester en gemeenteraad) 

Beste Dick, geachte heer/mevrouw, 

Sinds vorig seizoen ben ik de trotse bezitter van een consoleboot van 4,55 meter. We hebben een 
prachtige, betaalbare ligplaats achter de boothuizen in de gemeentehaven en daar zijn we heel blij 
mee! Toch is er dit seizoen een probleem ontstaan. 

In het hemelvaartsweekend heb ik onze boot vaarklaar gemaakt. Het traileren kon vorig jaar bij 
jachthaven Het Huizerhoofd voor 5,25 euro per keer. Dit jaar zijn de regels opeens veranderd. Na 
enig lobbyen bij de havenmeester mocht ik voor 25 euro eenmalig gebruikmaken van de helling (zie 
pinbon in de bijlage). Eigenlijk kost het 100 euro voor een zomerabonnement, zo zei hij. Dit om 'niet-
leden' van de jachthaven te ontmoedigen van hun trailerhelling gebruik te maken en zo drukte te 
voorkomen. 

Voor mijzelf (en een aantal andere botenbezitters met trailer) vind ik dit een pijnlijke situatie. Als 
'trouwe inwoner' van Huizen, de haven van 't Gooi, ben ik behoorlijk teleurgesteld in dit 
ontmoedigingsbeleid. Ik betaal liggeld in de gemeentehaven en word nu gedwongen woekerprijzen 
te betalen om deze faciliteit bij 'de buren' te kunnen genieten. De enige openbare helling van Huizen 
ligt op de kop van de aanloophaven. Die is te krap en leidt geregeld tot ongelukken. 

Kortom: kan hier een oplossing voor komen, zoals bijvoorbeeld door te investeren in een nieuwe, 
veilige openbare trailerhelling? Er is ruimte genoeg aan de kustlijn. Een andere optie zou een package 
deal tussen beide havens kunnen zijn. Met een ligplaats in de gemeentehaven heb je dan 
automatisch het trailerabonnement van Het Huizerhoofd erbij. Ik bedoel hiermee dus niet een 
prijsstijging van 100 euro op mijn zomerligplaats. 

Graag hoor ik wat de mogelijkheden zijn. Ook ben ik altijd bereid om mee te denken om tot een 
oplossing te komen. 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Inwoner Huizen (geanonimiseerd) 

Z.178047/D.1180553



 
 


