
Van:
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 17:05 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

 
Onderwerp: Bala 

Geacht gemeentebestuur van Huizen! 
 
Op u last de zware en mooie taak om goed voor de burgers van deze gemeente te zorgen. En bij deze 
taak kunnen conflicterende belangen ontstaan. Een voorbeeld daarvan is het huidige Bala, waar u 
graag woningbouw wilt realiseren. 
 
De keuze is dan: zorg je als gemeente voor voldoende woonruimte voor je burgers óf zorg je voor 
hun welzijn en welbevinden wat ze bij Bala leren en bijhouden? 
 
Wat mij betreft het laatste. Bij de woningbouw in Lux is namelijk gebleken dat u hier in Huizen niet 
voor de mensen van uw eigen gemeente bouwt, maar voor mensen uit het hele land die bij gebrek 
aan woonruimte elders hier komen wonen. Deze mensen hebben natuurlijk ook recht op passende 
woonruimte - maar als hier al zoveel krapte is als u beweert en waardoor zulke instanties als Bala 
zouden moeten wijken voor woningen, dan snap ik niet dat de selectie van toekomstige bewoners bij 
Lux niet tot mensen uit het Gooi beperkt was. Zo blijft het bouwen hier in de gemeente Huizen een 
probeersel om de woningnood in heel Nederland op te lossen, en dat gaat niet lukken. 
 
Volgens mij is Huizen niet als groeikern aangemerkt, dus u bent niet verplicht tot uitbreiden van het 
woningbestand t.b.v. mensen uit andere regio's. En als binnen het project Lux mensen uit heel 
Nederland hier kunnen komen wonen, lijkt me de nood ook niet zo hoog binnen Huizen.  
Dus als goed burgervaders en burgermoeders moet u in deze kiezen voor het welbevinden van de 
zittende burgers en Bala laten voortbestaan. 
 
Ik vrees echter dat het hier veel meer om de pecunia gaat. Bouwgrond levert tenslotte veel op. 
Weet dan: gezondheid en welbevinden zoals ze bij Bala worden ondersteund, zijn niet in geld uit te 
drukken. Mocht u dat wel willen doen: kijk dan naar de kosten voor de WMO die de pan uit rijzen. Bij 
Bala werken mensen zelf aan hun gezondheid en bekostigen dat ook zelf. Het lijkt me een uiterst 
wenselijke situatie voor u! Als u de opbrengsten van het stuk bouwgrond eens afzet tegen de 
toekomstige besparingen op de WMO zou u weten, wat écht verstandig financieel beleid is! Namelijk 
het beleid waarbij naar de lange termijn wordt gekeken, en NIET naar de kortstondige winst. 
 
Opdat u een écht wijs besluit moge nemen! 
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