
Van: bestuur@dorpsraadhuizen.nl <bestuur@dorpsraadhuizen.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 20:57:42  
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

Onderwerp: Bericht voor raad en college, betreft samenwerking Buurtpanel 1276 en De Dorpsraad 
Huizen 

Betreft: Samenwerking Buurtpanel 1276 en De Dorpsraad Huizen 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Allereerst willen wij u van harte gelukwensen met uw benoeming tot raadslid en we spreken de wens 
uit in de komende periode te komen tot een constructieve samenwerking. 

Het is ons een genoegen u bijgaande Nieuwsbrief 1276 toe te sturen. Hierin leest u over de recente 
zorgen die zijn ontstaan rond de uitvoering van het programma Herinrichting Stad en Lande waarvan 
het participatieproject nog moet starten (maar de verwachtingen al wel zijn gewekt) en over de 
samenwerking tussen De Dorpsraad en het Buurtpanel 1276. Besloten is om i.v.m. het terugtreden 
wegens gezondheidsproblemen van voorzitter Joan van Haaften te zoeken naar een nieuwe trekker 
en een nieuwe vorm door de vorming van mogelijk meerdere wijkraden die gaan werken volgens de 
wijkagenda-aanpak die De Dorpsraad voorstaat. De voorgestane aanpak zal dan ook met steun van 
en onder de vlag van De Dorpsraad gaan plaatsvinden. Van Haaften blijft overigens betrokken als 
adviseur vanwege zijn grote verdiensten voor het Buurtpanel in de afgelopen jaren. 

Tenslotte, mogelijk komende week zullen wij reageren op het recent gepubliceerde coalitieakkoord. 

Mede namens het Buurtpanel 1276, 
Namens De Dorpsraad Huizen, 
Met vriendelijke groet, 

André Vink, voorzitter 
Vereniging De Dorpsraad Huizen 
E bestuur@dorpsraadhuizen.nl  
M geanonimiseerd
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NIEUWSBRIEFWIJKINFO
Buurtpanel 1276 zoekt
nieuwe voorzi�er
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, gaan we afscheid nemen van onze
voorzi�er, Joan van Haa�en. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe
voorzi�er.

Wie zoeken we?
• iemand met hart voor de wijken binnen 1276
• iemand die van aanpakken weet
• iemand die graag met anderen samenwerkt
• en vooral iemand die de kar kan trekken in een periode waarin we
ons als panel, met ondersteuning van de Dorpsraad Huizen, beraden
over hoe nu verder.

Wie zijn wij?
Het buurtpanel is een enthousiaste groep mensen. We komen ongeveer 8
keer per jaar bij elkaar. Een van de projecten waar we ons nu op
voorbereiden is het groot onderhoud/de herinrich�ng van Stad en Lande.
We maken de nieuwsbrief en onderhouden facebookpagina’s. Verder
hebben we een sociale commissie die ac�viteiten organiseert, zoals
afgelopen april de informa�eavond over digitale fraude.

Wekt het bovenstaande uw belangstelling? Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres info@1276.nl
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In dit nummer
Ja u leest het

goed: niet van de voorzi�er, maar van
de bestuurstafel.
Er heerst een zekere verbijstering
binnen Buurtpanel 1276. Onze
allesdragende voorzi�er Joan van
Haa�en is momenteel uitgevallen. “Wat
nu?” verzucht de rest van het panel.
Juist nu er ambi�euze plannen van de
gemeente voor groot onderhoud in Stad
en Lande op tafel liggen.

Na stevig overleg met elkaar hee�
de rest van het panel besloten om

het werk van Joan zo goed als zij
kunnen voort te ze�en. Dit met
ondersteuning van André Vink,
voorzi�er van de dorpsraad en van
Simone Heinrichs, manager van
wijkcentrum de Meentamorfose.

Joan is gevraagd om als adviseur het
buurtpanel op de achtergrond te
blijven ondersteunen. Daar hee� hij
gelukkig posi�ef op gereageerd want
zoveel kennis mag niet zomaar
verloren gaan.
Op een nader te bepalen wijze en

moment zal Joan worden
uitgezwaaid.

Maar zonder uw steun wordt het
voor de huidige beze�ng van het
panel best heel pi�g. In deze
nieuwsbrief vindt u dan ook een
adverten�e waarin het panel om
versterking vraagt. Meldt u zich
alstublie� aan, alle hulp is welkom.

Wij blijven ons best doen!

Van de bestuurstafel

Het buurtpanel en de bewoners van
postcodegebied 1276 zijn hem veel
dank verschuldigd voor zijn
tomeloze inzet voor de wijk.
Om zijn enorme kennis en kunde
niet verloren te laten gaan hee� het
buurtpanel hem gevraagd als
adviseur op de achtergrond te
blijven meedenken.
Joan was vorig jaar als mede-
ini�a�efnemer ook betrokken bij de
start van de dorpsraad. Hij is een
groot voorstander van de
wijkgerichte aanpak die de
dorpsraad voorstaat.
Ook zijn werk voor de dorpsraad
hee� hij tot zijn spijt moeten
opgeven.
Er zal op een nader te bepalen
moment gepast afscheid genomen

worden van Joan.
Gelukkig is Simone Heinrichs bereid
gevonden de rol van Joan �jdelijk
over te nemen.
Simone is al lang bij het buurtpanel
betrokken en ze biedt het panel ook
al jarenlang onderdak in de
Meentamorfose. Ook vanuit de
dorpsraad is ondersteuning
aangeboden in de persoon van
André Vink, voorzi�er van deze
raad.

Met de hulp van deze twee kanjers
en Joan op de achtergrond, hopen
de nu zi�ende leden van het
buurtpanel de con�nuïteit te
waarborgen. Maar nogmaals, dit
kan niet zonder jullie steun.

Van voorzitter
tot adviseur

Na vanaf de oprich�ng het gezicht te zijn geweest van Buurtpanel 1276, hee�
Joan van Haa�en in goed overleg besloten zijn func�es neer te leggen. Zijn
gezondheid dwingt hem daar toe.

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Buurtpanel 1276.

Redac�e
Joost van Doorne (eindredacteur)
Janny van Tilburg (redacteur)

Aan dit nummer werkten mee
Joost van Doorne
Bart Fagel
André Vink
Nicole�e Meurs
Janny van Tilburg
Erik van Wijk

Fotografie
Bart Fagel, Paul Schiffers,
Janny van Tilburg

Corresponden�eadres
p/a Wijkcentrum Meentamorfose,
Landweg 5, 1276 AS
Huizen, info@1276.nl
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De ideale samenleving: Buurtpanel 1276 probeert daar haar steentje aan bij te
dragen. Een van die steentjes is de sociale commissie en er wordt hard gewerkt
om de commissie handen en voeten te geven.

Bkoekest moeilijk. Het hee� zoveel
aspecten, dat het daardoor moeilijk
is om alles aan bod te laten komen. Ik
hoor u denken: zoals wat dan? Het
organiseren van een buur�eestje
bijvoorbeeld. U kunt dan uw vragen
over de mogelijkheden aan de sociale
commissie stellen. Die vragen kunnen
heel divers zijn, variërend van of u
een vergunning nodig hee� om tafels
op een grasveld te mogen ze�en, tot
de aanpak van de financiële kant.

Maar ook als er ’s winters ijs ligt, hoe
kunnen bewoners dan een koek-en-
zopie-tent organiseren?

Dit zijn de leuke ac�viteiten die
gezamenlijk georganiseerd kunnen

worden maar ook het schoonhouden
van de leefomgeving kan samen
georganiseerd worden. De tuintjes
van mensen die het zelf niet kunnen
onderhouden, zouden met een groep
vrijwilligers een opknapbeurt kunnen
krijgen.

Zorgen voor elkaar
De sociale controle of inrich�ng in
een wijk is een aspect waar de
sociale commissie een rol in kan
spelen. De commissie kan u helpen
om de juiste loke�en of afdelingen te
vinden om uw probleem aan te
pakken. Een voorbeeld hiervan is het
kinderarrangement vanuit de
gemeente. Voor de minima-gezinnen
in 1276 met kinderen in de lee�ijd

van tot 4 t/m 17 jaar geldt, dat ze
geld en goederen kunnen aanvragen
om hun financiële situa�e te
verlichten.

De zaken die aangevraagd kunnen
worden, variëren van een fiets tot
een computer en van een
zwemabonnement tot een bijdrage
voor internetkosten. Op de website
h�ps://meedoenhbel.nl/ leest u
meer. Ook hierbij kan de sociale
commissie u de juiste weg wijzen.

De sociale commissie helpt dus bij
het leven met, en zorgen voor elkaar.
Om dit goed te laten verlopen zijn er
vrijwilligers nodig die hun

medebuurtbewoners en de sociale
commissie structureel komen helpen.

Wilt u iets doen voor uw
buurtbewoners, vindt u het leuk om
dingen uit te zoeken, om wegen te
vinden die leiden tot een
bevredigend resultaat voor de
bewoners en onze buurt, meldt u
zich dan aan bij de sociale commissie
van Buurtpanel 1276.

U kunt dit doen door een mail te
sturen aan info@1276.nl

Deze keer viel de feestdag in de
meivakan�e dus konden in elk geval
de kinderen de hele dag genieten van
hun cadeautjes en de ouderen van
elkaars gezelschap. Daarbij was het
ook nog eens heel mooi weer dus

veel van de fes�viteiten konden
buiten plaatsvinden.

De ramadan, een periode van
bezinning, wordt afgesloten met een
dag vol aandacht voor elkaar.

Niet alleen aandacht voor familie
maar aandacht voor elkaar in de
breedste zin van het woord.

In een ho�e ergens in 1276 hebben
buurtgenoten dit in prak�jk gebracht.
Met vereende krachten zijn er twee
springkussens voor de kinderen
geplaatst. Wat een succes! Van ‘s
ochtends tot ‘s avonds was het een
drukte van belang en alle kinderen
uit de buurt waren er te vinden, van
groot tot klein.

Door de kinderen kwamen ook de
ouders elkaar tegen en zag je
gesprekken ontstaan.

Wij als echte ouderen hebben ons
achter het raam kostelijk vermaakt
met het kijken naar alle ac�viteiten,
blij met een ini�a�ef dat van de
buurt weer een echte buurt maakt.

Hopelijk worden er door dit succes
vaker dit soort ini�a�even genomen.

2 mei 2022: het einde van de ramadan. Dus feest. Eid-al-Fitr, het
Suikerfeest.

Leven met elkaar, zorgen
voor elkaar

Feest

DE NIEUWSBRIEF
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Om de groep belangstellenden in
eerste instan�e qua groo�e
overzichtelijk te houden werd er
uitgenodigd na aanmelding en de
opkomst was daardoor precies goed.
Michael, lid van de sociale commissie
van het buurtpanel verzorgde de
presenta�e. Hij begon met een
voorstelrondje waarbij hij gelijk vroeg
wat de deelnemers verwach�en.
Daarbij kwam naar voren dat de
deelnemers, bijna allemaal redelijk
op lee�ijd, vooral geïnteresseerd
waren in wat ze moeten doen als
fraude is voorgevallen en de vraag
hoe het valt te voorkomen.

Aan de hand van de meest
voorkomende vormen van digitale
fraude vertelde Michael hoe
geraffineerd de daders te werk gaan
en ook dat wij dingen doen die het
hen eigenlijk veel te makkelijk
maken.
Trots op het feit dat je je rijbewijs
hebt gehaald, plaats je het met naam
en toenaam op Facebook.
Dat zijn gegevens waar een fraudeur

wel raad mee weet. Een foto op
social media van een
vakan�ebestemming waar je op dat
moment bent, en een inbreker weet
dat die persoon niet thuis is. Wat een
steeds grotere vorm aanneemt is om
via nepmails achter de gegevens van
mensen te komen. Of u wordt
beschuldigd van het kijken naar
porno en daders eisen geld, anders
lichten ze uw familie in. Dit zijn nog
maar een paar voorbeelden.

Ook aankopen via een webwinkel of
via marktplaats zijn een geliefd
middel om mee te frauderen. Maakt
u even een cent over zodat ik kan
zien dat u het bent. Die cent
veranderen zij dan in heel veel
centen zonder dat u er iets aan kan
doen. Controleer daarom al�jd de
verkoper of de webwinkel, raadt
Michael aan. En dan natuurlijk de
telefoontjes over verlopen
betaalpassen en onterechte
stor�ngen waarbij uw bank u
zogenaamd wil helpen. Trap er niet
in: de bank belt u daar niet over.

Wat kunnen we zelf doen?
Zorgen dat we zo min mogelijk
sporen op het internet achterlaten.
Verander regelma�g je
wachtwoorden en wis ook vaak je
zoekgeschiedenis.
Natuurlijk zijn er nog meerdere
aspecten aan de orde gekomen
�jdens het beantwoorden van de
vragen. Is uw nieuwsgierigheid
gewekt en hee� u nu spijt dat u zich
niet had aangemeld? Bij voldoende
belangstelling wil de sociale
commissie meerdere avonden met
dit thema organiseren.

En u geloo� het nooit, maar terwijl ik
dit ar�kel typ, gaat de telefoon. Het is
een anoniem nummer, maar dat kan
ook een bekende zijn dus neem ik op.
“Met … (ik kon zijn naam niet
verstaan) van de Rabobank, spreek ik
met mevrouw die-en-die en woont u
daar-en-daar?”
Alles klopte, tot de volgende zin. “U
hee� 9 minuten geleden een
transac�e gedaan….” Maar verder is
hij niet gekomen. Ik heb hem
hartelijk bedankt, opgehangen en
direct de Rabobank gebeld.

Wat was ik blij dat de woorden “hang
op…” van Michael nog vers in mijn
geheugen zaten!

Klik weg, hang op, bel uw bank
Wie kent dit devies niet? Al jaren komen ze regelma�g voorbij op tv en radio.
Maar nog steeds worden mensen het slachtoffer van digitale fraude.
De sociale commissie van Buurtpanel 1276 vindt dit een dermate belangrijk
onderwerp dat zij er een presenta�e over hee� gegeven.

We weten allemaal hoe het gaat, we
vinden allemaal ergens iets van en
weten over het algemeen allemaal
ook heel goed welke fouten anderen
maken. In Stad en Landen staat heel
veel te gebeuren. Groot onderhoud
klopt aan de deur. En natuurlijk
vinden we daar ook allemaal iets van.

Maar alleen klagen en zeuren over de
schu�ng hee� geen effect. Als u
ergens echt iets van vindt zet u zich
dan daadwerkelijk in. Meldt u zich
met uw ideeën bij Buurtpanel 1276
en kijk met hen hoe u uw ideeën
kunt bundelen, of er anderen

enthousiast over kunt maken.
Buurtpanel 1276 is een
vrijwilligersorganisa�e die zich
belangeloos inzet voor de
lee�aarheid in de buurt. Door zich te
profileren hee� ze een bepaald
aanzien bij de gemeente verworven
en wordt er door de gemeente naar
hen geluisterd.

Wilt u dat er ook naar u geluisterd
wordt, neem dan contact op met het
buurtpanel.

Contact opnemen kan via
info@1276.nl

Zet u in voor uw buurt

Geen kerststal, al twee jaar niet. Wat
balen de bewoners van de Kombuis
daarvan. En niet alleen zij maar veel
mensen misten hun kerstloopje.
Gelukkig zijn op dit moment de
coronamaatregelen niet meer van
kracht en mag er weer wat.

Dus mochten de bewoners van de
Kombuis aan de slag met de
paashaas. In een met veel kleurige
bloemen opgesierd plantsoen staat
hij/zij mooi te zijn.

Bedankt bewoners van de Kombuis!

De Kombuis in
paassfeer

Tuintjes
Hoe leuk is het niet; een fleurige
tuin vol kleurige bloemen of mooie
struiken. Goed voor de miertjes, de
piertjes, de bijen en de vlinders
niet te vergeten. Buurtpanel 1276
wil zich daar graag voor inze�en.
U ook?

Kent u een lieve buur die u graag
wilt verrassen met wat fleurige
bloemen voor in de tuin, meld u
zich dan snel aan. Het budget is
beperkt dus wie het eerst komt wie
het eerst maalt.

Buurtpanel 1276 beloont de eerste
30 aanmeldingen met fleurige
plantjes. U hee� tot 30 juni de �jd
om zich aan te melden bij
info@1276.nl onder vermelding
van “tuintjes”. Misschien is het ook
leuk om er een boodschap voor uw
buur bij te doen. We zien uw
aanmelding met spanning
tegemoet.
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De dorpsraad

Bij onze buren van Gooische Meren
bestaat al vanaf de fusie in 2016 een
dorpsraad maar ook in Den Haag
werd in 2019 een ambtelijk
Propaganda TeamWijkagenda
opgericht met als doel in een
proefperiode van 4 jaar te komen tot
een wijkagenda in 6 van de 44
wijken.
Die aanpak hee� gewerkt en werd
recent geëvalueerd met alle
betrokkenen zoals inwoners,
zorginstellingen,
woningbouwcorpora�es, poli�e en
gemeente. De komende jaren wordt
deze aanpak verder uitgerold. Op 1
juni hebben vertegenwoordigers van
de dorpsraad Huizen en van het
buurtpanel een werkbezoek gebracht
aan Den Haag.
In Huizen is het de ambi�e om in een
pilotperiode te komen tot 2 à 4
wijkraden met wijkagenda’s en wijk-
jaarplannen.
Ook hee� de dorpsraad op 31 maart
de formateur en de 4 formerende
par�jen in Huizen aangeschreven met
aanbevelingen voor het aanstaande
coali�eakkoord. Daarvan was de kern
dat de poli�ek burgerpar�cipa�e nu
eens serieus moet gaan nemen, na

daarover in 3 eerdere
coali�eakkoorden ambi�es te hebben
uitgesproken. Dus dat er eindelijk
een écht begin gemaakt wordt met
wijkgerichte aanpak. Met
wijkwethouders, wijkadviseurs en
een wijk-ingerichte ambtelijke
organisa�e. Op die basis kan de
dorpsraad ini�a�even nemen.
Het buurtpanel en de dorpsraad
hebben het ini�a�ef al genomen en
ze�en als inwoners nu zelf die stap
naar voren.

Het buurtpanel

De leden van Buurtpanel 1276 ze�en
zich geheel vrijwillig in voor het wel
en wee in de wijken.
Postcodegebied 1276 is groot en
bestaat eigenlijk uit 4 wijken. De
Zenderwijk, Stad en Lande noord,
Stad en Lande zuid en de Bovenweg.
In het buurtpanel zou een evenredige
verdeling van vertegenwoordigers uit
de verschillende wijken een goede
zaak zijn. Jammer genoeg zijn de
Zenderwijk en de Bovenweg iets
ondervertegenwoordigd.

Misschien zijn er onder de lezers
mensen die zich willen inze�en als

toekoms�g wijkvoorzi�er?
Meldt u aan voor en oriënterend
gesprek via info@1276.nl
In de wijken Stad en Lande noord en
zuid staat er een groot project op
stapel, te weten het project
Herinrich�ng (groot onderhoud). In
vervolg op de Zenderwijk gaat nu na
50 jaar deze wijk op de schop.
Buurtpanel 1276 hee� goed contact
met project leider Kamal Taoilli die
zelf in deze wijk hee� gewoond.
We hopen u via de nieuwsbrief op de
hoogte te houden van de plannen en
vooral van de voortgang van dit
omvangrijke project. Binnen het

buurtpanel hebben zich 3 leden
bereid verklaard om als eerste
aanspreekpunt te fungeren, maar
extra handjes zijn zeer welkom.
De samenwerking wordt stap voor
stap ingezet, maar alle betrokkenen
zijn het erover eens dat meer, beter
en gestructureerder samenwerken,
moet gaan leiden tot betere
belangenbehar�ging in de wijken en
dus ook con�nuïteit.

Vanzelfsprekend wordt er rekening
gehouden met bestaande structuren
zoals de samenwerking met
gemeente en par�jen als poli�e,

zorginstellingen en corpora�es.
Maar ook wordt ernaar gestreefd dat
bestaande BPV’s hun eigen gezicht
behouden.

Nu was het gros van onze bewoners
behoorlijk technisch en crea�ef
(Phillips was nog een van de grootste
werkgevers in Huizen) dus werden er
allerlei oplossingen gezocht en
gevonden.
De babyfoon met zender werd
ontwikkeld en volop gebruikt. Even
uitleggen hoe dat werkt.
Een babyfoon is een zender die je
met behulp van een antenne afstemt
op een ontvanger (de radio van
degene die op jouw kind past). Voor
die babyfoon zet je een wekker die
�kt, anders weet je niet of de
babyfoon werkt en zo pas je in je

eigen huis op de kinderen van de
buren.

Prima uitvinding, vindt u ook niet?
Nu zijn de Phillips-werknemers ruim
vertegenwoordigd in onze buurt dus
waren er ook diverse babyfoons in
omloop.
Op een zaterdagavond zaten mijn
bewoners rus�g op te passen op de
kinderen van de buren.
De kinderen sliepen lekker want de
oppassers hoorden alleen het
monotone ge�k van de wekker, tot er
opeens een brommer hoorbaar langs
reed. Alleen hoorden ze hem wel via

de babyfoon maar niet in de straat.
Oeps, dat is vreemd? Waar is die
brommer of liever: op wiens
kinderen zijn we aan het passen?
Niet op die van de buren!
Mijn bewoonster is snel bij de buren
gaan kijken en gelukkig sliepen ze
nog steeds. Ze is maar bij de buren
gebleven tot deze thuis kwamen.
Ze vragen zich nog steeds af op wiens
kinderen ze die avond gepast
hebben.

Deze keer niet over ons als huizen maar over onze bewoners als
buurtbewoners. In nieuw opgeleverde huizen wonen over het algemeen jonge
mensen met kleine kinderen. Zo ook in onze wijk. Maar ja, je bent jong en je
wilt wat. Een hele klus met kleine kinderen.

Buurtpanel 1276 en dorpsraad
Huizen slaan de handen ineen

De leden van Buurtpanel 1276 en het bestuur van de dorpsraad hebben recent
besloten om samen de volgende stappen te gaan ze�en in het wijkgericht werken.
Buurtpanel 1276, dat uit meerdere wijkgebieden bestaat, is opzoek naar een
nieuwe basis voor de toekomst. De in november opgerichte dorpsraad hee�
onder andere de ambi�e om de bestaande kloof tussen burger en openbaar
bestuur te verkleinen en speelt daarbij in op de landelijke trend van buurt/
wijkgericht werken. Samen met en door inwoners voor inwoners. In het hele land
wordt aan deze omslag gewerkt.
Twee leden van het buurtpanel zijn vanaf het begin ac�ef betrokken geweest bij
de dorpsraad en samenwerking is hierop een logisch vervolg.

Wie past er nou opwie?
Column

DE NIEUWSBRIEF
GAAT DIGITAAL!
MELD JE AAN VIA
info@1276.nl
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Zo beginnen sprookjes.

Zo begint ook het sprookje van de
herinrich�ng van de wijk Stad en
Lande.

Er was eens een college dat inzag dat
de wijk Stad en Lande na meer dan
50 jaar aan groot onderhoud toe was.

Er waren eens ambtenaren die daar
eens goed voor gingen zi�en.
Rekenen, optellen, a�rekken en
delen, noem maar op. En ze kwamen
met plannen. Zelfs met een
prijskaartje.

Er waren eens ambtenaren die daar
eens serieus over moesten praten.

Tijdens deze “er waren eens” ging de
�jd gewoon door. Niet alleen dagen,
maar zelfs jaren verstreken. Toen
kwam er schot in, zo leek het, er
kwam een nieuwe projectleider. Er
werd een enquête gehouden, de
resultaten werden gebundeld en
gedeeld en de plannen leken van de
grond te komen.

Er waren eens verkiezingen.

Er komt een nieuw college en
sommige plannen die op de plank
liggen moeten eerst even opnieuw
bekeken worden voor de overdracht
plaats kan vinden.

Er was eens een plan groot
onderhoud Stad en Lande.

Er was daarvoor vroeger ook eens
een begro�ng gemaakt, maar in de
jaren die jaren verstreken was die
nooit aangepast.

Er was eens een college dat ietwat
witjes wegtrok bij het lezen van deze
begro�ng.

Er waren nogal wat verschillen in de
begrote kosten van toen en nu.

Er was eens een plan voor groot
onderhoud Stad en Lande.

Maar sprookjes bestaan dus heel
Stad en Lande hoopt op de goede
afloop met het nieuwe college.

Er was eens
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