
 
 
Van: 
Verzonden: zondag 5 februari 2023 11:14 
Aan: gemeenteraad <gemeenteraad@huizen.nl> 
Onderwerp: Gezinshuis Leger des Heils 
 
Beste Leden van de Gemeente raad van Huizen 
 
Ik wil nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende.Mijn vorige mail is begin Jan verstuurd maar mogelijk niet 
aangekomen. Een van uw raads leden heeft inmiddels gereageerd .Graag vraag ik u ook te reageren Mijn naam is 

, wonende op  hier in Huizen Ik woon hier al bijna 38 jaar en ben eerste bewoner van dit 
huis. Vanaf het begin zijn we geconfronteerd met een jeugdhulpverlening project naast ons in de woningen 

. Eerst met groep jongeren uit Oranje Weeshuis, later Boddeart centrum en laatste 7 jaar door 
Leger des Heils. In deze 38 jaar zijn er veel problemen geweest met deze woningen , Veel geluidsoverlast en geweld 
incidenten tussen kinderen en leiding en aantasting van woongenot, ook van de buurman aan de andere kant, 

De laatste 5 jaar zijn deze woningen door Leger des Heils als jeugd hulpverlenings 
project gebruikt voor kinderen die uitgeplaatst zijn uit huis. In deze woningen wonen 8 kinderen met professionele 
begeleiding In eerste instantie voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, de laatste 3 jaar tot 18 jaar.  Wij zijn 
geconfronteerd geweest met veel geluidsoverlast in en om de woning , geweldsincidenten tussen kinderen en 
leiding 
Regelmatig hebben wij de politie gebeld hierover.    Er zijn heel veel gesprekken geweest met de groepsleiding en 
manager van Leger des Heils om zeken te verbeteren. Vaak kwam initiatief van ons uit na weer een incident. Er iis 
steeds beterschap beloofd maar afspraken werden niet nagekomen 
In 2022 hebben wij op ons verzoek gesprek gehad met de Gemeente over deze problematiek maar Gemeente kon 
niets voor ons betekenen De problematiek was dermate ernstig dat het ons beide woninggenot erg heeft aantast 
met zelfs gezondheid problemen van beide Tot onze verbazing kregen wij in okt 22 bericht dat project per half okt 
zouden worden beëindigd Men ging op zoek naar nieuw project voor deze woningen we zouden hiervan op de 
hoogte worden gehouden 
Tot onze grote boosheid en verbazing stond er op 31 Dec jl  een artikel in Gooi en Eemlander over een nieuw project.   
Wij waren daarover niet ingelicht en dat met een heel dossier met klachten over het vorige project Volledige 
gedetailleerd met verbouwing, en financiering over dit project. 
Natuurlijk hebben wij weer contact gezocht met het Leger en de Gemeente Huizen Op 18 Jan gesprek gehad met 
beide op het Gemeente Huis ,Daar meldde de manager van het Leger dat de plannen in een vergevorderd stadium 
zijn. Er komt een gezinshuis met kinderen in de leeftijd tot18 jaar De gemeente kan hier niets in betekenen, het is 
een zaak van het Leger Wij worden wederom gepasseerd en hebben geen mogelijkheden om hier tegen in te gaan 
Ons voorstel was dat een jeugd hulpverlenings traject niet in twee tussen woningen moet komen. Bij navraag blijkt 
dat in Nederland 80 % van de jeugdhulpverlening projecten in vrijstaande huizen zijn gevestigd. Hier gingen de 
gemeente en Leger niet in mee Wij vrezen en hebben de ervaringen van bijna 38 jaar dat wij opnieuw in ons 
woongenot worden aangetast  De afgelopen 4 maanden nadat ze vertrokken waren was een verademing en met de 
nieuwe plannen vrezen wij voor het ergste Ik heb paar vragen voor U 
 
1. Is de bovenstaande informatie bij u bekend als Gemeente raad dat dit spleet in uw gemeente ? 
2 Heeft uw raad nog bemoeienissen met bovenstaande. Graag vraag ik u dit onder de aandacht te brengen. 
Wethouder vd Kley is inmiddels op de hoogte 
3 is er de mogelijk om in te spreken in bv in de commissie Sociaal Domein of in een raadsvergadering? 
 
Hopende op uw reactie 
 
Vriendelijke groet 
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