
Van:
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 09:17 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

 
Onderwerp: plannen m.b.t. Trompstraat 1 

Geachte leden van de gemeenteraad Huizen, 
  
Bijgaand treft u een brief aan van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren gebouw Jan van 
Brakelstraat 1-71. 
Met deze brief reiken wij u enkele punten ter overweging aan voor uw vergadering van 
morgenavond. 
Het betreft hier de plannen m.b.t. de sloop van Trompstraat 1 en de ontwikkeling van de bebouwing 
van dit perceel. 
  
We wensen u als bestuur een goede vergadering toe. 
  
Namens het bestuur van de VVE Jan van Brakelstraat 1-71 
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Van het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren gebouw Jan van Brakelstraat 1-71 

Aan alle gemeenteraadsleden van de Gemeente Huizen 
Postadres: Postbus 5, 1270 AA Huizen 
 
Huizen, 30 juni 2021 
 
Betreft de plannen m.b.t. Trompstraat 1 
 

Geachte leden van de gemeenteraad van Huizen, 

Wij hebben begrepen dat u morgenavond tijdens uw vergadering o.a. spreekt over de plannen m.b.t. 
de sloop van het gebouw op Trompstraat 1, en het daarop volgende traject om te komen tot 
realisering van bebouwing van het perceel grond dat daardoor vrij komt. Uitgangspunt is daarbij 
sociale woningbouw. 

Een van de leden van ons bestuur heeft de commissievergadering met inspraakmogelijkheid op 17 
juni bijgewoond. Hoewel we als bestuur geen gebruik hebben gemaakt van de inspreek mogelijkheid, 
willen we nu wel gebruik maken van de schriftelijke mogelijkheden die hier voor gelden. 

Enkele overwegingen hierbij: 

1 Gezien de zeer beperkte ruimte van het perceel, zou het naar onze mening goed zijn 
wanneer dit gebouw, of de perceelruimte, niet aan de maatschappelijke bestemming zou 
worden onttrokken. 

2 Mocht het onvermijdelijk zijn om dat wel te doen, dan gaat onze voorkeur uit naar  
laagbouw, met een sociale indicatie. Een mooi voorbeeld vinden wij de senioren 
woningen op het terrein van de voormalige Wilhelminaschool. Dit zou ook heel goed 
passen in het beeld van de leefomgeving in de buurt. 

3 Mocht dit niet haalbaar zijn en gedacht worden aan een bebouwing met meerdere lagen, 
dan vinden wij dat een gebouw met twee woonlagen het meest geschikt is in combinatie 
met de omliggende bebouwing. 

4 Bebouwing met meer dan twee lagen heeft verregaande consequenties voor de 
woonbeleving, met name van de bewoners aan de zuidzijde van ons complex 
a) De privacy van deze bewoners wordt ernstig aangetast, doordat inkijk vanuit het 

nieuwe complex op balkons, in de keuken en/of woonkamer, onvermijdelijk lijkt. 
b) Dit houdt in, dat het woongenot van de huidige bewoners drastisch zal worden 

beperkt. 
c) De zon zal in de herfst en wintermaanden de appartementen op de begane grond 

nauwelijks meer bereiken.  
d) Duidelijk zal zijn dat we, hiermee verbonden, te maken zullen krijgen met een 

aanzienlijke waardevermindering van deze appartementen. 
5 Gezien het nu reeds nijpend tekort aan parkeergelegenheid in de Trompstraat is het 

belangrijk dat op de locatie van een nieuw te bouwen complex, goede 
parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. 

6 Op het perceel bevindt zich een zeer grote boom die beeldbepalend is voor de omgeving. 
Gezien het groene beleid van de gemeente, is het behoud van deze boom een must. 
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Met het vertrouwen dat  u onze opmerkingen in uw overwegingen en besluitvorming zult laten 
meewegen zien wij uit naar het vervolg van de plannen. 

We wensen u wijsheid toe in uw overwegingen en zijn zeer bereid om met u in gesprek te blijven 
over deze zaak. 

 

Hartelijke groet namens het bestuur, 
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