
Van: Geanonimiseerd
Verzonden: maandag 6 maart 2023 11:57 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

Onderwerp: Brief aan gemeenteraad t.b.v. zitting 9 maart a.s. 

LS, 

In attach een brief gericht aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Huizen, voor de 
raadsvergadering 9 maart, t.b.v. de motie herplantplicht én t.b.v. een terugblik op de laatste 
commissievergadering Fysiek domein – waarmee dat is verbonden n.a.v. de inspraak van 
bewoners.  

Wij gaan er van uit dat op deze wijze dit schrijven bij de raadsleden terecht komt en kan 
worden meegenomen in de vergadering ter behandeling. Zou dat door welke reden dan ook 
niet mogelijk zijn, dan horen wij graag tijdig wat hiervoor nog ontbreekt. 

Groet, 

Geanonimiseerd
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Aan: de raadsleden van de Gemeenteraad Huizen 
Betreft: brief bewoners Nieuwe Bussummerweg t.b.v. raadsvergadering 9 maart 

Huizen, 6 maart 2023 

Geachte raadsleden, 

Tijdens de afgelopen commissievergadering Fysiek Domein hebben wij, namens een grote groep 
bewoners van de Nieuwe Bussummerweg, ingesproken. Na het inspraakmoment hebben we met een 
aantal commissieleden en raadsleden verder gesproken. Allereerst dank voor het getoonde begrip en 
de steun. Steun en begrip is een goed begin maar niets meer dan dat, wanneer het niet opgevolgd 
wordt door acties en daden – in het billijke en redelijke.  

Billijkheid en redelijkheid heeft u zelf kunnen constateren. We hoorden vanaf de publieke tribune 
alle partijen steun uitspreken voor het behoud van de laanstructuur en de bomen op de Nieuwe 
Bussummerweg. Het hoofddoel is het behoud van een karakteristieke boomrijke toegangsweg naar 
het dorp. Een visitekaartje voor de Gemeente. Wel zo billijk. Maar zoals door de insprekers duidelijk 
werd gemaakt, is dit visitekaartje momenteel verfrommeld. Sterker nog: het is bijna onleesbaar 
geworden. Dat is niet meer redelijk. 

Alle partijen vroegen de wethouder om een plan voor de korte én lange termijn, met de groene 
bomenlaan als eindbeeld, en met een gefaseerde aanpak. Noemenswaardig was dat de verzamelde 
bewoners konden horen dat u de wethouder meegaf om met de bewoners samen te werken. En dan 
met helderheid over de rol en ruimte van de bewoners in een participatief proces. Er was immers 
duidelijk te kennen gegeven dat bewoners niet nog eens jarenlang voor spek en bonen willen 
meepraten. De eerdere flater zou de Gemeente moeten willen voorkomen, toch? 

De bewoners hebben heel goed gehoord dat de wethouder bleef hangen in de gedachte dat ‘de 
infrastructuur ter plekke beperkingen geeft’, maar dat is al jarenlang een bekend uitgangspunt. 
Hierdoor kan dit onderwerp niet meer gegijzeld worden, het is tijd dit te doorbreken. 

Gegeven het signaal van de commissie Fysiek Domein, is het is nu juist dan ook de opdracht aan de 
wethouder om met een plan te komen waarin de bewoners samen met de Gemeente aan de slag 
kunnen. Voor maatregelen op korte en lange termijn, billijk en redelijk qua uitvoeringskosten. Met 
het hoofddoel voor ogen: ondanks de situatie en onmogelijkheden, naar mogelijkheden zoeken om 
de bomenlaan zoveel mogelijk overeind te houden. En dit samen te beschouwen met simpele 
eenvoudige oplossingen m.b.t. maatregelen voor verzorging, herplant of ingrijpen om de 
groeicondities te verbeteren. De kosten van deze oplossingen zijn beperkt en geven veel ‘goodwill’. 

Ook de signalen over verkeersveiligheid zijn door enkele partijen goed overgebracht: bemoedigend 
om te zien dat partijen begrijpen dat ook dit om ingrijpen vraagt. Voor de tribune is het duidelijk dat 
de wethouder niet langer kan volhouden dat ze ‘niets kan doen omdat alles met alles samenhangt’. 
Dat zijn uitspraken die de wereld nodeloos complex maken.  

Wij houden het liever simpel. Op basis van billijkheid en redelijkheid willen we, in samenwerking met 
de Gemeente, op korte termijn oplossingen definiëren en helpen implementeren. Als bewoners gaan 
wij ervan uit dat bij de behandeling van dit onderwerp in de raad deze lijn overeind blijft. Of, zoals de 
uitdaging ook werd voorgelegd: dat ook de raad laat zien dat zij als serieuze bestuurder van de 
Gemeente kan worden gezien. 

Vriendelijke groet, 
Bezorgde, maar coöperatieve, bewoners van de Nieuwe Bussummerweg. 


