
Van: 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:39 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

 
Onderwerp: TROMPSTRAAT 1 en tevens reeds verzonden aan de 27 raadsleden. 

Geachte heer Veenstra en mevrouw de Rooij, 
  
Wij als initiatiefgroep TROMPSTRAAT 1, vragen u om uitstel van uw raad aangaande besluitvorming 
van de locatie TROMPSTRAAT 1. 
  
Aanstaande donderdag 1 juli wordt er namelijk o.a. over de TROMPSTRAAT 1 vergaderd om deze 
locatie te onttrekken aan de maatschappelijke bestemming. 
  
Bijkomende toelichting is, dat ondergetekende op dinsdag 28 juni, nog kort met de eigenaresse van 
BALA gesproken heeft, in het bijzijn van een raadslid. Wij hebben toen vernomen hoe, niet chique, 
BALA is behandeld wat de huuropzegging betreft. Er zijn, buiten de eigenaresse van BALA, vele 
cliënten ernstig teleurgesteld omtrent de manier waarop alles verloopt of gaat verlopen. Zij zijn 
volgens hun gevoel volkomen kansloos en eigenlijk ook “monddood” gemaakt. Over de manier 
waarop deze opzegging van de huur is gegaan, is eventueel vertrouwelijke informatie mijnerzijds 
beschikbaar. 
  
Ook heeft BALA leuke ideeën om een kruidentuin, waarvoor vele vrijwilligers beschikbaar zijn, te 
realiseren en een terras daarin aan te leggen voor o.a. de buurtbewoners om ook een kopje koffie te 
komen drinken. Ook is er voldoende ruimte voor een geheugenhuis et cetera. 
  
Graag wil ik u informeren dat reeds 49 bewoners van de 66 woningen, hun handtekening hebben 
gezet. 14 bewoners worden op dit moment nogmaals bezocht. Dan gaan we richting 95 procent 
score. Dit betekent een voorkeur voor een ongewijzigde bestemming.  
  
De omgeving TROMPSTRAAT 1 wenst ook dat de beeldbepalende circa 100-jarige IEP blijft behouden. 
  
Tevens en afsluitend nodig ik u uit om ons, zo u wenst, met een bezoek op onderstaand adres te 
vereren, om de situatie TROMPSTRAAT 1 in ogenschouw te komen nemen.  
  
Met vriendelijke groet, 
  

Bijlage: 4 
  
PS: Handtekeningenlijst is ook bijgevoegd 
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Raadsvoorstel welzijnsactiviteiten. (Gemeente Huizen) 

Onderwerp: Herbestemming locatie Trompstraat 1 

Gecombineerde commissievergadering van 17 juni (aanvang 20:00 uur) 

Goedenavond, 

Mijn naam is , sinds 1988 eigenaar/bewoner van de woning aan de 

Ik heb mijn oor goed te luisteren gelegd en spreek hier allereerst in het kort op 

persoonlijke titel, maar, ik weet, dat ik dit namens meerdere bewoners mag 

doen. 

De gemeenteraad heeft op 20 september 2019, Trompstraat 1 aangewezen als 

kansrijke locatie voor woningbouw. Er is echter nog geen plan of ontwerp 

ontwikkeld, maar toch neemt de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering 

van 1 juli een besluit waarvan Trompstraat 1, onder andere, onderdeel van 

uitmaakt. Ik spreek hier derhalve de vrees uit dat het besluitvormingsproces 

gewoon al vastligt, met andere woorden, dat het onttrekken aan de 

maatschappelijke bestemming van de locatie Trompstraat 1, per 1 januari 2022 

als woningbouwlocatie simpelweg op 1 juli zal worden afgehamerd als een 

voldongen feit. 

De woningnood is gigantisch groot in Nederland, dit ontgaat niemand en ook 

ons niet. Maar hutje bij mutje alles volbouwen is volstrekt ongewenst. Ook het 

verlies van woongenot, in dit geval in onze leefomgeving, is een niet te 

onderschatten gegeven bij herbestemmingen, in dit geval van mogelijke 

woningbouw aan de Trompstraat 1. Het resultaat is, sowieso veel meer lawaai, 

de bouw gaat jaren duren, meer verkeersbewegingen zoals bijvoorbeeld auto’s 

en ongewenste autogassen. Ook dit dient eventueel goed te worden 

gemonitord. 

Aangezien er nog geen duidelijk plan of ontwerp is, vinden wij uw inhoudelijke 

mededeling in uw schrijven van 3 juni, ik citeer, “over de sloop van het huidige 

gebouw”, erg voorbarig te noemen, waarvan akte. 

“Onze mening is waardevol” schrijft u en tevens eindigt u “Graag houden wij u 

op de hoogte van de voortgang van deze ontwikkeling” en “Deze brief is 

daarin de eerste stap”. Inderdaad, want graag hadden wij uw plannen dus al 

veel eerder van u behoren te vernemen. Wij, als bewoners, willen nu graag bij 

alle tussenstappen betrokken worden en niet aan het einde van het 
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besluitvormingsproces te worden geïnformeerd wat de finale uitkomst is 

geworden. 

Onze wens is, dat locatie Trompstraat 1 niet bestemd wordt voor 

woningbouw maar als welzijnslocatie blijvend zal worden aangemerkt. Er zijn 

meerdere argumenten die, niet door mij maar, door andere bewoner(s) zullen 

worden aangedragen. 

Echter, en met tegenzin vooruitlopend op een eventuele, voor ons 

ongewenste, andere besluitvorming van de gemeenteraad, zouden wij, zoals 

gezegd, tijdig betrokken willen blijven bij alles wat ook maar met de locatie 

Trompstraat 1 te maken heeft. 

Mocht onverhoopt - en in goed overleg – toch worden overgegaan tot een 

herschikking van de welzijnslocatie Trompstraat 1, dan gaan wij ervan uit dat 

de schitterende, minstens 100 jaar oude IEP, zal blijven staan. Het belang van 

deze boom en bomen in het algemeen is van onschatbare waarde. Ziet u de 

link op YouTube, welke ik u graag wil toekomen zo u wenst. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuz8IsvduKM 

Een heel kort stukje, qua tekst, uit dit filmpje wil ik u derhalve hier niet 

onthouden.  

“Een wereld zonder groen kan niet bestaan. 5 miljard jaar geleden waren 

algen en bomen de eerste bewoners op aarde. Doordat zij zuurstof 

produceerde kon de mens zich supersnel ontwikkelen. We hebben bomen nog 

steeds nodig omdat bomen nog steeds het grootste gedeelte van onze 

zuurstof produceren. 

Ook zuiveren bomen de lucht van CO2 in de lucht en vertraagt de opwarming 

van de aarde”. 

Even tot zo ver en ik zie uw reactie graag tegemoet. 

Dank u wel voor uw aandacht. 

Namens velen met mij (nu nog) zonder handtekeningen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fuz8IsvduKM
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WIJ KIEZEN VOOR WELZIJNSLOCATIE ZOALS GEHEUGENHUIS (CENTRUM) OF LAAGBOUW VOOR 
SENIOREN EN VOOR BEHOUD VAN DE BEELDBEPALENDE BOOM. INMIDDELS 49 HANDTEKENINGEN. 

1 
26-06-2021 

Een kort verweerschrift    Maandag, 28 juni 2021 bij de fracties. 
 
Goedenavond en HARTELIJKE dank voor de gelegenheid om vanavond uw fractie te mogen bezoeken. 
 
Naast datgene wat op 17 juni steekhoudend is ingesproken door  hierbij nog 
een aantal andere zeer belangrijke argumenten op een rij, afkomstig van diverse omwonenden. 
 
1). Een potentiële woningbouwlocatie is nog geen definitieve woningbouwlocatie. Een aantal 

omwonenden hebben zelfs de moeite genomen om de stukken en de mails goed door te 
lezen en hebben ook goed naar het overleg geluisterd. Zij hebben ondergetekende hierover 
aangesproken om hun eigen argumentatie, via mij, te berde te brengen. Een belangrijke 
toevoeging als argument is sowieso de druk op het gebied. Er is al veel hoogbouw. Daarnaast 
is er druk van het winkelend publiek en het publiek dat bij de bedrijven in de Naarderstraat 
moeten zijn. Als er meer mensen zich in een bepaald gebied bevinden zorgt dit er voor dat de 
druk op het gebied toeneemt. Dat is meer dan alleen de parkeerdruk, het lawaai, de 
verminderde privacy en het verlies van woongenot en waardevermindering. Het gaat om de 
gemoedstoestand van mensen. Zeg maar, hoe gelukkig ben je. Een mooi voorbeeld hoe het 
wel zou kunnen zijn is de invulling van de voormalige Wilhelminaschool. Zo zou het aan de 
Trompstaat misschien ook kunnen worden, indien er per se gebouwd moet worden.  

 
a). In het kader van echte participatie is nu de eerste vraag, en indien het tot woningbouw 
zou komen, of de omwonenden daadwerkelijk in de planfase betrokken GAAN worden? 
 
b). Kunnen onze eventuele wensen, na een definitieve besluitvorming, worden 
gecommuniceerd met de “toekomstige” woningbouwcorporatie? Ook BEA aankaarten. 
 
c). Er zijn behalve de Trompstraat nog 26 potentiële woningbouwlocaties en waarschijnlijk 
nog meer. Derhalve graag uitstel en waarom dit nu nog niet eens de revue laten passeren? 
 
d.) Met name door de PvdA wordt voortdurend gepleit voor meer sociale woningbouw. Ik 
heb mij, door mijn huiswerk te doen, laten informeren dat er in het Gooi is afgesproken dat 
de woningbouw zal worden verdeeld volgens de 1/3-norm. Betaalbaar (sociaal), middelduur, 
hogere huur en koop. Die verdeling bestaat al. Er is dus in feite geen reden om meer sociaal 
te bouwen en niet voor ouderen middels het volbouwen van een groot flatgebouw voor de 
sociale huur. Dat kan naar mijn mening ook best wel een bescheiden project voor ouderen 
zijn, zoals de Wilhelminahof. Waar een wil en goed overleg is, is een weg. 

 
2). Welke maatvoering qua goot- en nokhoogte en nog meer wordt er door de gemeente 

overwogen voor het bestemmingsplan Trompstraat 1? In dit verband is het ook belangrijk om 
te weten welke kaders de gemeente heeft meegegeven of mee zal geven met betrekking tot 
de doelgroep waarvoor eventueel gebouwd gaat worden: starters, statushouders, mensen 
met een laag inkomen of senioren? 

 
3). Last but not least: Welke indicaties heeft of gaat de gemeente formuleren met betrekking tot 

de verwachte grondprijs en daarmee dus ook de omvang van de nieuwbouw aangaande? 
 
Dit is slechts een beknopte samenvatting van datgene wat er leeft in onze buurt, te weten 
Trompstraat 1. 
 
Dit alles namens de initiatiefgroep en omwonenden Trompstraat 1. 
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Informatiebrief aan omwonenden Trompstraat 1. 

Zeer waarschijnlijk zal de gemeenteraad  op 1 juli a.s. beslissen dat de locatie Trompstraat 1 

zal worden bestemd voor woningbouw, waarbij de gedachte uitgaat naar sociale 

woningbouw. Wij vrezen dat er hoogbouw zal komen, zoals nu al aan de Jan van Brakelstraat 

en de Trompstraat.  

Wij willen de bestemming houden zoals deze nu is: maatschappelijk. Maar als dit niet 

mogelijk is, dan  willen wij de gemeente heel duidelijk maken dat wij mordicus tegen de 

bouw van opnieuw een kolossaal appartementencomplex in onze buurt zijn. Wat wij 

willen is laagbouw en bij voorkeur woningen voor senioren. 

Zoals hier bij de Wilhelminaschool gerealiseerd in ons eigen Huizen. 

  
 

De heer  en de heer  hebben al 

ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering op 17 juni jl. 

U kunt ook helpen door een brief of mail met dit verzoek aan de Gemeenteraad te sturen. U 

kunt hiervoor bovenstaande tekst gebruiken, eventueel aangevuld met uw eigen motivatie. 

Mailadres: griffie@huizen.nl en dan richt u de mail aan alle Gemeenteraadsleden. 

Of per post: Gemeente Huizen, postbus 5, 1270 AA Huizen 

Namens vele ongeruste buurtbewoners rondom Trompstraat 1: 
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