
Van:

Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:32:55 

Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

Onderwerp: verzoek aan gemeenteraad en fracties Huizen. 

Dag, 
Hierbij verzoeken wij u met spoed dit schrijven te verspreiden onder de 
fracties/gemeenteraadsleden van de gemeente Huizen. 
Tevens wil ik u melden dat ik graag as donderdag inspreek bij de commissie over dit onderwerp. 
Kunt u mij vertellen hoe laat ik dat kan doen en welke procedure gevolgd moet worden? 
Hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 

mailto:hattinkvosters@outlook.com
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Huizen, 14-5-2021 

Betreft: financiering herstelplan Nieuwe Bussummerweg niet geregeld. 

Geacht gemeenteraadslid / geachte fractie, 

Vorige week is er bewaar aangetekend tegen de onverwachts snelle bomenkap van zieke bomen en 
het ontbreken van zicht op een concreet herstelplan. De projectleider heeft vanmorgen aangegeven 
dat hij bomenkap de komende week uitvoert, uitstel is volgens hem onverantwoord. Er vindt in deze 
eerste ronde geen fasering plaats. Er wordt door de gemeente niet gewacht tot het 
afstemmingoverleg tussen gemeente en buurt op 9 juli (uitstel was het voorstel van de burgers). Op 
9 juli 2021 wordt hopelijk ingegaan op het concrete herstelplan zoals de planning, soort vervangende 
bomen en het groene, rustige entree van Huizen.  

Echter, inmiddels is het bewoners duidelijk geworden dat de bomenkap nog niet vertaald is in een 
concreet en snel uit te voeren herstelplan, maar wat nog belangrijker is dat er ook helemaal nog 
geen financiering geregeld is. Het college heeft dit nog niet in haar conceptbegroting opgenomen en 
de raad heeft helemaal nog geen herstelplan en financieringsvoorstel gezien en al helemaal nog niet 
goedgekeurd.  

Dus er wordt gekapt, het plan is nog niet ingediend, de financiering is niet goedgekeurd dus een 
groene oplossing is nog niet geregeld! Concreet betekent dit dat de Nieuwe Bussummerweg 
jarenlang in de ‘afgezaagde’ toestand zal bijven. Tenzij u handelt. 

De vraag is trouwens ook wat het effect zal zijn op het nu al te hard rijdend zwaar werkverkeer. 
Immers, er zal een ruimtelijke uitstraling zijn wat sneller rijden kan uitlokken. Iets waar de bewoners 
al vaker hun zorg over hebben gemeld aangezien er ook een ‘schooloversteek’ is. 

YƻǊǘ ƎŜȊŜƎŘΥ 9Ǌ ƛǎ ōŜƎǊƛǇ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴ Ǿŀƴ ȊƛŜƪŜ ōƻƳŜƴΣ ƳŀŀǊ ƻƴōŜƎǊƛǇ ƻǾŜǊ ŘŜ ŦŀǎŜǊƛƴƎ Ŝƴ 
ƘŜǘ ƻƴǘōǊŜƪŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŎƻƴŎǊŜŜǘ Ŝƴ ǎƴŜƭ ǳƛǘ ǘŜ ǾƻŜǊŜƴ ƎǊƻŜƴ ƘŜǊǎǘŜƭǇƭŀƴ ŀƭǎƳŜŘŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ 
ƘŜǘ ƘŜǊǎǘŜƭΦ  

De bewoners van de Bussummerweg e.a. verzoeken de fracties/ gemeenteraad alsnog een snel en 
groen herstel en daartoe een financiering op te nemen in de komende begroting, wellicht via een 
motie. Aangezien nu het begrotingstraject voor u ligt is dit het moment om te handelen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de buurt: 

 inwoner geanonimiseerd




