
Nieuwsbrief
3e jaargang nr. 5 | november 2021

Beste buurtbewoners,

Buurtpanel 1276 wil u zo goed en zo snel mogelijk informeren over hetgeen er speelt in onze buurt. Komend jaar staat er heel wat op stapel, zoals bijvoorbeeld de verkiezingen. Om dit goed en snel te kunnen doen, maken ook wij gebruik van de socia le media. Wij kunnen u via deze media snel bereiken… mits ook u natuurlijk ook van deze media gebruikmaakt.
 Bij dezen dus onze oproep:

- geef via info@1276.nl op dat u de nieuwsbrief digitaal  wilt ontvangen. Op pagina 3 leest u precies hoe dat eenvoudig kan
-  slu it u aan bij onze Facebook groep Buurtpanel 1276- bezoek onze website www.1276.nl

Hopelijk kunnen wij u snel op een van deze sites ontmoeten?

 Met v riendelijke groet,

Buurtpanel 1276



Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Buurtpanel 1276.
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Hij bedacht een ander melkmeisje 

voor Huizen. Hij schilderde en tekende 

huizen, boten en mensen, met een 

detail dat voor velen direct associaties 

oproept met de beroemde Anton 

Pieck. Hij bedacht een nieuw plantsoen 

voor zijn straat. Dat plantsoen werd 

een begrip. Er kwam een prachtige 

pergola en overal bloeiden en geurden 

‘s zomers de bloemen. En ’s winters? 

Dan staat daar een houten stal, een 

kerststal. Opgebouwd door een klein 

legertje oudere mannen. Zo ging dat 

24 jaar achtereen.

En toen was er corona.

De besmetting met Covid-19 ging van 

epidemie naar pandemie. Mensen 

verloren familie, vrienden, kennissen. 

Wat een mooi feest had moeten 

worden bij het 25-jarig jubileum 

werd een kerststal-loze winter. Kerst 

zonder kerstliederen op kerstavond 

en zonder kerstverhaal met een 

levende Maria en een levend kindje 

op eerste kerstdag. Stilte. We 

hoopten dat die nare corona snel 

over zou zijn, maar niets van dat al.

Ook dit jaar trekt corona nog aan het 

langste eind, ook nu blijft Huizens 

mooiste voorbeeld van particulier 

initiatief in de opslag, zonder vrolijke 

kerstdagen. Meer besmettingen 

dan ooit. Opnieuw onderweg 

naar volle ziekenhuizen, een 

lockdown, reisverbod, mondkapjes 

en vaccinaties. Het jubileum moet 

opnieuw worden uitgesteld.

Maar de optimist Paul loopt al te 

puzzelen hoe dat volgend jaar moet, 

met die kerststal. Zonder corona 

dan, natuurlijk. Als we ons allemaal 

houden aan de corona-beperkingen, 

dan krijgt Paul gelijk. Komt u volgend 

jaar zijn kerststal dan weer bekijken?

Namens het Buurtpanel 1276,

Joan van Haaften, voorzitter.

Niet te geloven dat het al weer bijna 

2022 is. En na wát een jaar…

2021 is een jaar dat we niet snel 

zullen vergeten. Lockdown door 

Corona, thuiswerken, thuisonderwijs, 

mondkapjes, geen bezoek door de 

avondklok en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Maar gelukkig gloort er 

licht aan het eind van de tunnel.

De Pieten, van veegpiet 

regenboogpiet, zijn alweer 

gesignaleerd bij paleis Soestdijk. 

De intocht is achter de rug. De 

tuincentra worden weer omgetoverd 

tot kerstmarkt en winterwonderland. 

Gelukkig kunnen we er dit jaar 

waarschijnlijk samen van genieten. 

Ook Buurtpanel 1276 is blij dat het 

leven er weer een beetje normaler uit 

gaat zien. Overleggen via zoom gaat 

toch anders dan fysiek contact.

Er wordt een roerig jaar afgesloten 

maar in het jaar dat gaat komen, 

staat ook heel wat op de agenda. 

De opzet voor groot onderhoud in 

postcodegebied 1276, de oprichting 

van een dorpsraad en niet te vergeten 

de verkiezingen waarbij de inzet van 

Buurtpanel 1276 gevraagd wordt. 

Ook in het nieuwe jaar zullen de leden 

van het panel zich weer inzetten om 

uw belangen zo goed mogelijk te 

behartigen.

We danken u voor uw vertrouwen in 

het afgelopen jaar en gaan er in 2022 

vol voor.

Wij wensen u prettige feestdagen een 

goed uiteinde, een goed en vooral 

gezond 2022 met een ieder die u lief is.
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Voorwoord -  StalIn dit nummer
Ik ken iemand die bedenkt dat hij een Japanse tuin wil en die legt hij dan ook 

even aan. Hij schildert en tekent bovendien en steunt allerhande organisaties 

en initiatieven in Huizen.

De nieuwsbrief van Buurtpanel 1276 digitaal 
ontvangen: wat moet je doen?

Stuur een e-mail aan: info@1276.nl
Vermeld daarin de tekst: 

JA, ik ontvang de nieuwsbrief van 1276 voortaan  
graag in mijn mailbox.

Daarbij vermeld je

je naam, je adres (straat, nummer, postcode) en je mailadres

Versturen. 

Klaar!

Nieuwsbrief
DE NIEUWSBRIEF 
GAAT DIGITAAL!
MELD JE AAN VIA
info@1276.nl

Feestmaand
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Vraag in de wijk Stad en Lande naar de Kombuis en er wordt negen van 

de tien keer geantwoord: “oh…. daar bij de kerststal”. Die kerststal is een 

begrip in Huizen. Dit jaar wordt hij voor de 25e keer opgezet. Eigenlijk 

was het vorig jaar de 25ste maar ja, Corona… Een jubileum, dus een 

mooie aanleiding om eens een praatje te gaan maken met bedenker en 

uitvoerder Paul Schiffers.

Paul, hoe is het zo gekomen?

Eigenlijk is de liefde voor 

de kerststal mij thuis met 

de paplepel ingegoten. 

In een goed katholiek gezin als het 

onze werd er veel aandacht aan Kerst 

besteed. Toen wij 50 jaar geleden in 

1971 vanuit Hilversum naar Huizen 

verhuisden en in dit gezellige hofje 

kwamen wonen, ben ik rond Kerst 

1995 begonnen een kerstboom van 

3 meter -zonder kluit, maar met 

lichtjes- in het middenplantsoen te 

zetten. We hebben hem met een 

paar buurtbewoners met touwen 

geschoord tegen het omvallen. De 

buren waardeerden de boom zeer 

en het volgende jaar, na wat geld 

opgehaald te hebben, werd er een 

kerstboom gekocht en geplant.

Tijdens een kerstreisje langs 

kerststallen in diverse dorpen en 

steden kwam ik op het idee dat ook 

in ons hof te realiseren. Zo gezegd zo 

gedaan.

In 1995 heb ik samen met 

twee buren de eerste kerststal 

uitgedacht: als meubelmaker- 

winkelbetimmeringen moest ik dat 

toch kunnen. Die stal hebben we 

met oude geleende tuinschermen 

en rietmatten in elkaar gezet op 

het grasveld. De figuren en dieren 

maakten we allemaal zelf van 

kippengaas en oude paspoppen, 

aangekleed door handige dames uit 

de buurt. De schaapjes bekleedden 

ze met nepvacht. Al snel werd de 

kerststal een bezienswaardigheid 

waar de mensen uit Huizen speciaal 

voor omreden om te komen bekijken.

Op enig moment kwam er levende 

have: mini-schaapjes uit Blaricum 

en later zelfs een ezel. Scholen uit 

de buurt maakten er een uitstapje 

naartoe en voorzagen de kerststal 

van tekeningen die de wanden 

bedekten. Er ontstond een goede 

sfeer in ons hofje en we wilden het 

grasveld samen aanpakken om een 

plantsoen van te maken dat we zelf 

zouden onderhouden. Elke maand 

een paar uur, met elkaar.

Dit heeft ons heel wat woorden 

gekost bij de gemeente maar 

eindelijk in 1998 mochten wij het 

adopteren en kregen we zelfs de 

beker voor de “beste buur” van 

Huizen. Ook kregen we voor ons 

hofje een geldprijs van de Landelijke 

Nederlandse Heide Maatschappij en 

wonnen we de prijs “kern met pit” 

van Nationale Burendag. Met die 

bijdragen konden we natuurlijk mooi 

aan de slag. Zelfs de Alliantie deed 

hieraan mee.

De kerststal was tijdens de kersttijd 

het middelpunt van het plantsoen. 

Maar ook met Pasen versierden we 

het plantsoen in stijl. Met echte 

lammetjes en later de haasjes. Eieren 

in de boom en echte eieren voor de 

kinderen verstopt in het plantsoen.

In 2003 tijdens de oudejaarsnacht 

gebeurde dat, waar iedere eigenaar 

van een gebouw met een rieten dak 

zo bang voor is: brand. Waarschijnlijk 

ontstaan door vuurwerk. Een 

buurman maakte ons waker en ik 

liep blind van ontzetting de stal in om 

de poppen te redden. Mijn vrouw 

heeft me er uit moeten slepen. De 

brand heeft het interieur gedeeltelijk 

verwoest en een aantal poppen is 

verbrand.

Tijdens een interview met de Gooi en 

Eemlander heb ik daarna een oproep 

gedaan om aan materiaal te komen 

voor een nieuwe stal en de reacties 

waren hartverwarmend. Van een 

aannemer kregen we nieuwe houten 

delen en zo stond er de volgende 

Kerst een nieuwe en grotere stal.

Deze grotere stal vroeg echter om 

meer hulp bij het jaarlijkse opzetten. 

Ook dat was snel geregeld, uit heel 

Huizen kwamen mensen helpen. Het 

is inmiddels een hele organisatie die 

al in oktober start. Dan hebben we 

toch 10 à 13 bouwers aan de gang. 

En ook bij je thuis voor het schenken 

van de koffie, lunch, en erwtensoep 

gesponsord door slagerij Koelewijn, 

die dat al zo lang doet als ik de stal 

bouw.

Het “wie-doet-wat” wordt in een 

draaiboek vastgelegd: van het 

ophalen van de materialen uit 

verschillende opslagplekken zoals uit 

een zeecontainer, uit de kelder van 

de Bolder en van andere plekken. Het 

is toch een hele klus maar je krijgt er 

wat voor terug.

Tegenwoordig worden er rond 

de kerststal allerlei activiteiten 

georganiseerd, maar ze ontstaan 

ook spontaan. Bewoners van 

verschillende verzorgingshuizen 

komen graag een kijkje nemen, net 

als scholen, kinderdagverblijven, 

trim- en fietsclubs en cliënten van 

Visio. Slechtzienden, waarvoor wij 

dan een stukje binnenhek weghalen 

zodat ze tussen de kerstfiguren 

kunnen lopen en die kunnen 

aanraken. Of we zetten de ezel even 

op het grasveld, zodat ze die dan 

kunnen aaien.

Op tweede kerstdag is er al jaren een 

flinke inloop voor de buurt.

Er zijn zelfs een paar keer opnames 

gemaakt voor het toenmalige RTV-

NH en andere omroepen. Zelfs bij 

Jinek op tv, doordat we een stukje in 

de krant hadden gezet om een lease 

baby te zoeken voor in de stal. We 

hadden in onze eigen buurt namelijk 

zelf geen kleine baby’s. De ouders 

konden eventueel Jozef en Maria zijn.

Soms treden er spontaan 

muzikanten en koren op en het 

is een ontmoetingsplaats voor 

de buurt. Die dag schenken we 

warme chocolademelk en glühwein, 

gesponsord door de firma Siersma.

De levende have is er nog steeds met 

mini-schapen en de ezel. Met de ezel 

lopen we dagelijks een rondje om 

de kinderboerderij. Zo kan die zijn 

pootjes even strekken. Tijdens de 

oudejaarsnacht doen we de stal ook 

Van kerstboom tot kerststal

Paul Schiffers

Interview Interview
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open en is iedereen welkom. Dan 

wensen we elkaar op een bijzondere 

plek en op een mooie manier een 

goed jaar toe. Maar er is en tijd van 

komen en een tijd van gaan. En de 

tijd van gaan is nu toch gekomen.

Paul vertel: is dit jaar dan de laatste 

keer?

Ja, ik ben 81 en het wordt mij, en 

ook Coby die er heel druk mee is, 

teveel. Het stokje moet overgenomen 

worden. We zijn in gesprek met 

diverse mensen maar er zijn nog 

geen knopen doorgehakt over met 

wie, wat en waar.

Naast de kerststal doe je nog wel 

meer, is het niet?

Jazeker. Ik teken en schilder, 

misschien is dat wel bekend. Dit 

talent heb ik van mijn vader gekregen 

en niet alleen ik, het hele gezin was 

creatief en zo met z’n allen heeft 

ieder bijgedragen aan de achtergrond 

in de Kerststal.

Het boek “In Huizen staat een huis” 

en de tekeningen in “De Zonnehoek 

vertelt” zijn van mijn hand. Voor 

de Huizer versie van Monopoly is 

gebruikgemaakt van mijn tekeningen. 

Verder heb ik talloze portretten 

gemaakt van Huizers in klederdracht 

en van de Huizer botters. Tot slot ben 

ik ook actief in onze buurtvereniging 

Samen Buren.

Wil je de buurt nog iets meegeven?

Doe dingen samen en luister naar 

elkaar dan kun je veel bereiken. En 

begin gewoon.

Kleine ergernissen, grote ergernissen
We hebben er allemaal wel eens last van. We ergeren ons allemaal wel eens aan het gedrag van onze medemensen. 

Van door de straat scheuren tot harde muziek in de kleine uurtjes, tot…vult u zelf maar in.  

Over het algemeen kunnen we het zelf wel oplossen. Door een goed gesprek aan te gaan, of soms is alleen een terloopse 

opmerking al genoeg. 

Maar wat doen we er aan als het de spuigaten uitloopt en we niet meer weten in welk vat we het moeten gieten? Dan bellen 

we de politie, onze beste vriend. Om eens te horen hoe de politie over deze zaken denkt hebben we wijkagent Henk Koster 

gevraagd ons hier iets over te vertellen. 

Meneer Koster, postcodegebied 1276 

heeft geen wijkagent meer, hoe komt 

dat en hoe wordt dat opgelost? 

Dat eerste klopt. Jullie wijkagent is 

elders gaan werken en de vacature 

wordt niet makkelijk ingevuld. Het 

gevolg is dat meldingen uit jullie 

wijk worden aangenomen door de 

wijkagent die op dat moment het 

dichtst in de buurt is en tijd heeft. 

Alle wijkagenten kunnen in jullie 

wijk worden ingezet. Wat jullie wel 

hebben is een wijkboa en dat is Yurn 

Both. Die kan ook benaderd worden. 

 

Er wordt in onze wijk best geklaagd 

over overlast, variërend van te hard 

rijdende auto’s tot het dealen van 

drugs en alles wat daar tussen zit. 

Hoe gaat de wijkagent om met deze 

meldingen? 

Ten eerste is ons verzoek: meld 

overlast altijd bij de gemeente via 

internet. Wat wij er aan doen is 

afhankelijk van de klacht. De meeste 

klachten sturen wij door naar die 

organisaties die er daadwerkelijk iets 

mee kunnen. 

Parkeeroverlast verwijzen we 

naar de afdeling verkeer van de 

gemeente, bij te harde muziek 

verwijzen we naar buurtbemiddeling. 

Buurt bemiddeling 

kunnen jullie ook 

zelf inschakelen via 

nummer 

035-6231100.

Zelf komen we pas in 

actie als de bemiddeling 

niet het gewenste resultaat 

heeft. Dat is ook een beetje vanuit 

burenbescherming, want het is niet 

echt fijn als de buren de politie op je 

dak sturen omdat het feestje uit de 

hand is gelopen toch?

Maar je kunt de boa ook bellen bij 

kleinere overlast zoals hondenpoep 

en parkeren op de stoep.

 

Maar wanneer komt de wijkagent 

dan wel in actie? 

Wanneer bemiddeling niet het 

gewenste resultaat heeft en de 

overlast doorgaat, komen wij in actie 

met uiteindelijk een bekeuring als 

echt niets helpt. Natuurlijk komen 

wij ook bij ernstige criminaliteit zoals 

inbraak, insluipingen en overvallen. 

Dit zijn de zaken waar de politie op 

dit moment op gefocust is. Deze 

prioriteiten worden door de politie 

als top bepaald. Er is een speciale 

eenheid van collega’s die hier voor 

wordt ingezet. 

Er wordt in de wijk 

ook geklaagd over 

dealen. Wat doen 

jullie daaraan? 

Dit is een heel moeilijk 

item. Vaak gebeurt dit 

vanuit geparkeerde auto’s 

en zodanig dat er van echte 

overlast geen sprake is. Wij vragen 

dan ook om alsjeblieft het kenteken 

te noteren. Bij meerdere meldingen 

kunnen wij actie ondernemen. 

 

Hoe veilig is onze wijk en wat kunnen 

wij zelf doen? 

Een Buurt Preventie Vereniging is 

een heel goed voorbeeld van samen 

zorgen voor veiligheid.

In jullie wijk bestaan BPV Zenderwijk 

en BPV Stad en Lande Zuid en als 

wijkagent werk ik samen met deze 

BPV en er zijn al resultaten geboekt. 

Op elkaar letten geeft ook en veilig 

gevoel. Een buurtapp is tegenwoordig 

een veelgebruikt middel.

Wat je verder zelf kan doen is voor 

goede sloten zorgen en ze ook 

gebruiken. Laat je omgeving weten 

dat je weg bent en dat kan dus weer 

heel eenvoudig met een buurtapp.

Laat je huis er bewoond uitzien, zet 

lampen op een timer, vraag of iemand 

de gordijnen of raambekleding op 

bepaalde tijden open en dicht doet. 

Een fiets in de tuin zetten of de auto 

van de buren voor jouw huis laten 

zetten als je weg bent, kunnen ook 

helpen een huis er bewoond uit te 

laten zien. Meld onbekende mensen 

of voertuigen die met een bepaalde 

regelmaat in de wijk verschijnen. Meld 

verwarde personen bij de gemeente 

die hebben daar een speciale afdeling 

voor. En ten slotte: meld huiselijk 

geweld bij Veilig Thuis.

 

En dan cybercriminaliteit: het heeft 

misschien niet veel te maken met 

de veiligheid op straat en in de wijk, 

maar het speelt momenteel zo op dat 

de wijkagent er graag aandacht voor 

vraagt.

Jullie kennen het misschien wel. De 

appjes over kapotte telefoons, of de 

vraag om snel geld over te maken 

naar iemand waarvan je denkt dat 

het een goede bekende is, misschien 

zelfs je eigen kind. Trap er niet in.  

Bel diegene eerst om zelf te horen 

dat het écht diegene is die je denkt 

dat het is. De criminelen zijn zó slim 

met de techniek. Meld een poging tot 

oplichting ook altijd bij de politie.

En ook de mails van je bank, dat je 

pinpas zogenaamd is verlopen of 

geblokkeerd wordt. Ga er niet op in 

maar neem contact op met je bank. 

Meld het altijd.

Prettig wonen willen we allemaal. 

Samen kunnen we daar voor zorgen 

en de wijkagent helpt daarbij.

Dorpscongres
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SPECIALE EDITIE

Interview Wethouder Hoelscher over bewonersparticipatie

DE NIEUWSBRIEF GAAT DIGITAAL!
MELD JE AAN VIAinfo@1276.nl

1e Huizer Dorps Congres5 november 202115.00 – 16.30 uur | Online•	Wat	is	de	gedachte	achter	een	dorpsraad?
•	Hoe	sluit	een	Buurtpanel	daarop	aan?
•	Wat	kan	uw	eigen	inbreng	zijn?
Meld u  NU  aan - Volg de linkDeelname aan het Dorpscongres is geheel kostenloos

Postcodegebied 1276 is een mengelmoes van koop- en huurwoningen. De huurwoningen zijn voor het grootste 

deel eigendom van de Alliantie Gooi en Vechtstreek. De Alliantie is een betrokken coöperatie en Jane Talany, de 

gebiedscoördinator, praat ons graag bij over de betrokkenheid van de Alliantie. Jane is namens de Alliantie actief 

geweest bij de oprichting van Buurtpanel 1276. Op dit moment is zij gebiedscoördinator voor 1276 en daardoor 

als vanzelf betrokken bij de buurt. De Alliantie vindt samenwerken met bewoners erg belangrijk, zo ook dus met 

wijkbewoners. Panel 1276 is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen eigenaren en huurders.

Wat een ervaring! Het eerste dorpscongres. Een online happening.

Professioneel georganiseerd en aan elkaar gepraat door dagvoorzitter Marije 

van den Berg.

Jane, wat doe je zoal?

Vooral vinger aan de pols houden 

bij de gemeente. Op de hoogte 

blijven van de plannen en 

hierover meepraten samen met 

Buurtpanel 1276 en met andere 

bewonerscommissies in de wijk. 

Zowel bij de Alliantie als bij de 

gemeente probeer ik ogen en 

oren van de bewoners, dus in mijn 

geval de huurders te zijn. Op dit 

moment staat bijvoorbeeld groot 

onderhoud bij de gemeente op de 

agenda voor een deel van de wijk 

1276. De voorbereidingen beginnen 

handen en voeten te krijgen en 

binnenkort word ik hier over 

bijgepraat. Een heel ander project is 

“vrijkomende woningen” binnen de 

corporatiewereld, de zogenaamde 

mutatie-woningen.

Het valt Buurtpanel 1276 op dat 

de Alliantie een andere koers is 

gaan varen bij het toewijzen van 

vrijkomende woningen. 

Kun jij daar iets over zeggen?

De Alliantie heeft zich te voegen 

naar de gemeente bij het toewijzen 

van vrijgekomen woningen. Ze 

mogen nog maar een beperkt aantal 

woningen van hun vrijkomende 

bezit verkopen. Ook heeft elke 

gemeente vanuit Den Haag de 

opdracht gekregen een deel van de 

vrijgekomen woningen toe te wijzen 

aan een bijzondere doelgroep, zoals 

onder andere statushouders. Dit 

kan betekenen dat een deel van het 

aantal vrijgekomen woningen aan 

deze doelgroep wordt aangeboden. 

In de wijken van 1276 staan over 

het algemeen grote 4-slaapkamer 

eengezinswoningen dus het 

kan voorkomen dat deze 

worden toegewezen 

aan een gezin uit 

deze betreffende 

doelgroep.

Hoe staat de Alliantie in de 

energietransitie in de wijk?

De Alliantie heeft de laatste tijd de 

focus gelegd op het verduurzamen 

van het woningbezit. Inmiddels zijn 

veel woningen al verduurzaamd. 

De aanpak is vooral gebaseerd 

op de woningen met een laag 

energielabel en woningen die 

eenvoudig te verduurzamen 

zijn. Per complex is de aanpak 

dus anders. In Stad en Lande 

bijvoorbeeld, ligt dat wat 

ingewikkelder door de mix van 

huur- en koopwoningen, terwijl er 

in de Bloemenbuurt meer groepen 

huurhuizen staan waardoor de 

aanpak per blok makkelijker te 

realiseren is.

Heb je nog een goede raad voor 

Buurtpanel 1276?

Ga zo door, jullie zijn een goede 

sociale wijk.

Als eerste een toelichting van 

burgemeester Niek Meijer, die 

Huizen als een prettige en veilige 

plek bestempelt om te wonen en ook 

het belang van burgerparticipatie 

benadrukt met onder andere de 

woorden: “alleen ben je sneller maar 

samen kom je verder”.

Ook wethouder van burgerparticipatie 

Maarten Hoelscher benadrukte in zijn 

betoog het belang van horen van en 

vooral luisteren naar de inwoners van 

Huizen. De creatieve burger moet de 

kans krijgen zijn creativiteit te uiten. 

De gemeente steunt al initiatieven 

zoals bijvoorbeeld Buurten met Buren. 

Na deze officiële woorden was het tijd 

voor de mensen uit de praktijk.

Jur Jonges

Oud-voorzitter van de dorpsraad 

in Muiderberg vertelde over het 

reilen en zeilen van deze dorpsraad. 

Omdat Muiderberg betrokken was 

bij de fusie met Gooische Meren 

als overkoepelende gemeente, 

was de mening van de inwoners 

heel belangrijk. Het uitdragen en 

toelichten van die mening is een 

belangrijke taak van de dorpsraad.

Ria Quapp

Voorzitter van de rekenkamer-

commissie die de gemeente Huizen 

adviseert en een oogje in het zeil 

houdt. Ook zij vindt het heel belangrijk 

dat burgers gehoord worden. Een 

dorpsraad zou een verbinding kunnen 

zijn tussen gemeente en burger. In de 

planning staat dat de rekenkamer over 

twee jaar het effect van de dorpsraad 

gaat doorrekenen.

André Vink

Beoogd voorzitter van de op te 

richten dorpsraad. Hij ziet veel 

voordelen in een dorpsraad die, 

als alles naar plan verloopt, een 

samenwerkingsorgaan van alle 

wijken in Huizen wordt. Het plan is 

om per 1 januari 2022 officieel van 

start te gaan. Ook André benadrukte 

het belang van het horen van de 

inwoners van Huizen.

Na een korte online chatsessie en 

een korte pauze was het tijd voor in 

totaal vijf workshops.

Voor deze workshops kon je je 

aanmelden en ze werden gehouden 

in een besloten omgeving. 

Het was heel jammer dat de techniek 

ons tijdens de workshops deels in de 

steek liet.

De uitkomsten van de workshops 

werden geïnventariseerd en een rode 

draad werd gezocht en gevonden. 

Het is: communicatie. Hoor elkaar, 

luister naar elkaar en leer van elkaar. 

Dit geldt niet alleen voor de inwoners 

maar zeker ook voor de gemeente. 

Het merendeel van de deelnemers 

aan het dorpscongres vindt de 

oprichting van een dorpsraad een 

goed idee en is ook bereid om lid te 

worden. Wel wordt er op gewezen dat 

de dorpsraad een volwaardige partner 

van de gemeente dient te worden. 

Van de uitkomsten van dit congres 

kan veel geleerd worden, wat zinvol is 

voor de gemeente, maar ook voor een 

burgerinitiatief als de dorpsraad. 

We kijken uit naar het volgende 

congres!

Samen met de Alliantie Wij maken Huizen
Interview Dorpscongres

Het eerste dorpscongres
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Zoals u hopelijk uit eerdere artikelen hebt 

begrepen, maak ik deel uit van een rijtje. 

Naast mij staan mijn broers en zussen. 

Maar achter ons staan nog wat neven en 

nichten. En we hebben via onze bewoners 

ook met hen goed contact. Dat hadden 

we toen, en eigenlijk hebben we dat nog 

steeds. Ik wilde het in deze column voor 

een keer niet over het verleden maar 

over het heden hebben. In de volgende 

column gaan we weer gezellig terug naar 

die goede oude tijd.

Het nu. 25 september is een aantal 

jaren geleden uitgeroepen tot 

nationale Burendag. Niet dat daar in 

onze buurt veel aandacht aan wordt 

besteed, maar toch.

Een van de bewoners van mijn neef 

recht achter mij, herinnerde zich dat ze 

in september 1971 de sleutel van hun 

huis kregen.

Toen ze in hun huis kwamen moesten 

ze eerst in overleg met een spontaan 

ingetrokken onderhuurder, want 

het zoontje van 3 hele jaren oud 

van mijn bewoners had namelijk 

zijn intrek in hun garage genomen 

en kwam op een zeker moment aan 

nota bene de bewoners zelf vragen 

wanneer ze weer naar huis gingen, 

want hij wilde blijkbaar graag nog 

heel lang in de garage blijven spelen 

en kon de eigenaren daarbij niet als 

pottenkijkers gebruiken! Maar toen die 

onderhandelingen naar tevredenheid 

waren afgerond betrokken ze eind 

september hun huis. Dat is nu 50 jaar 

geleden en de bewoners van mijn neef 

vonden dat een feestje waard.

Maar voor wie is dan dat feestje? Ze 

besloten die buren uit te nodigen 

die ook 50 jaar in hun huis woonden 

en met wie ze al 50 jaar contact 

onderhielden. Niet zo heel veel 

meer, maar met drie echtparen en 

drie alleengaanden, was het heel 

behapbaar. En om in de traditie 

van Burendag te stappen werden 

onze bewoners op 25 september 

uitgenodigd. Heel gezellig.

Er werden diverse oude koeien uit de 

sloot gehaald en het “weet je nog van 

toen en toen” klonk meermaals. Bij het 

afscheid werd natuurlijk geroepen: “dit 

moeten we vaker doen”. 

Dus tot over 25 jaar dan maar…

Burendag
Groot onderhoud Column

De gemeente nodigt ons als bewoners 

uit een enquête in te vullen om 

inzicht in uw wensen te krijgen. Wij 

vragen u dan ook met klem deze 

enquête in te vullen. Laat uw mening 

horen! Invullen kan via de QR-code 

in uw brief, of via de website van de 

gemeente:  

www.Huizen.nl/Stadenlande

Maar ook op elke vrijdag in 

november van 15:00-17:00 uur 

in de Meentamorfose. Liever op 

papier? Vraag dan een papieren 

exemplaar aan bij de gemeente via 

telefoonnummer 14 035.

De enquête gaat over postcodegebied 

1276 met uitzondering van de 

Zenderwijk, want daar heeft dit 

onderhoud al plaatsgevonden.

In de wandelgangen wordt gefluisterd 

dat al het groen ook op de schop 

gaat. Misschien een extra aansporing 

om na te denken over uw wensen 

en die van uw buren? Een mooie 

aanleiding om eens met uw buren 

te brainstormen over de wensen van 

de buurt. Bedenk wel: samen sta 

je altijd sterker! Als 20 mensen een 

gezamenlijke kruidentuin vragen, 

maakt dat meer indruk dan dat één 

persoon dat doet. Wij vragen u of u 

uw ideeën met ons wilt delen.

Dit kan door ze te mailen naar 

info@1276.nl

Wij kijken uit naar uw ideeën!

Als Opbouwwerker Duurzaamheid 

bij Versa Welzijn, ben ik de afgelopen 

paar maanden op verschillende 

plekken en op diverse manieren bezig 

geweest met het promoten van de 

RREW subsidieregelingen van de 

gemeente Huizen. RREW staat voor: 

Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen. Deze subsidie biedt 

Huizers de mogelijkheid om ter 

waarde van  €80,= gratis kleine 

energiebesparende producten aan 

te kunnen schaffen. Deze subsidie 

maakt het dus op die manier mogelijk 

dat ook inwoners met een smalle 

beurs iets aan hun energierekening 

kunnen doen. Vooral huurders 

kunnen hier hun voordeel mee doen 

omdat zij voor grotere ingrepen, 

zoals bijvoorbeeld het isoleren 

van hun huis of het plaatsen van 

zonnepanelen, afhankelijk zijn van 

hun woningcorporatie. 

Het zal ook u zijn opgevallen dat het 

nieuws de laatste tijd bol staat van de 

hoge gasprijzen die nu gelden. TNO 

heeft becijferd dat dit bij circa 550.000 

huishoudens in Nederland voor 

energiearmoede kan gaan zorgen. 

Men spreekt van energiearmoede 

als 10% (of meer) van het netto 

besteedbaar inkomen opgaat aan de 

energierekening. Ook in Huizen zal 

het zo zijn dat er huishoudens met 

een veel hogere energierekening 

geconfronteerd zullen worden en 

er energiearmoede optreedt. Het is 

dus zeer urgent om ook met kleinere 

maatregelen de energierekening naar 

beneden te brengen.

Om inwoners hiermee te helpen 

ben ik een aantal inloopspreekuren 

gestart. Iedere dinsdagochtend van 

10:00-12:00 uur in buurtcentrum de 

Draaikom. Voor een proefperiode van 

een maand heb ik inloopspreekuur 

in de bibliotheek, en in oktober een 

eenmalig inloopspreekuur in de 

Meentamorfose. Dit inloopspreekuur 

wil ik eigenlijk ook op vaste basis gaan 

houden. Wilt u mij laten weten of u 

hieraan behoefte heeft?

Gelukkig, buurthuis Meentamorfose 

draait weer op volle toeren. We 

kunnen zeggen dat zo goed als 

alle activiteiten weer van start zijn 

gegaan na de zomervakantie. Van 

klaverjassen tot gymnastiek voor 

ouderen, en van line-dance tot 

schilderlessen.

En natuurlijk niet te vergeten: ook 

de bar is ook weer bemand dus 

binnenlopen voor een kopje koffie 

kan weer. Verveelt u zich en heeft 

u zin in een praatje of zoekt u een 

nieuwe hobby, kom dan eens langs 

en laat u verrassen.

Het volledige programma vindt u op 

de website.

Groot onderhoud, ja echt!

Vol energie – Jerrol Oron

Meentamorfose

Het gaat eindelijk gebeuren. U heeft een brief ontvangen met daarin het geplande 

verloop van de werkzaamheden. Buurtpanel 1276 wordt ingezet om met de 

gemeente mee te denken. En Buurtpanel 1276 dat bent u, dus denk met ons mee.

Samen met de gemeente en de 

energiecoaches van Huizen Duurzaam 

hebben wij in oktober op zaterdagen 

op verschillende markten gestaan. 

Dit om ook op deze manier de 

subsidieregeling onder de aandacht 

te brengen. Wij doen er dus van 

alles aan om u te informeren en te 

ondersteunen. Als u nog suggesties of 

vragen heeft neem dan vooral contact 

met mij op, via de site van Versa 

Welzijn ben ik te bereiken. 

We spreken elkaar wellicht 

binnenkort. 

Vriendelijke groet, Jerrel Oron. 
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Nieuwsbrief
GAAT DiGiTAAL!

Dit is de laatste 

papieren versie 

van de nieuwsbrief.

Maar geen nood: 

u kunt de nieuws-

brief voortaan 

digitaal ontvangen.

MELD JE SNEL AAN VIA info@1276.nl
Buurtpanel 1276 • www.1276.nl

Vocht in huis – nattigheid?

Die vochtoverlast doet zich op 

verschillende plaatsen in 1276 voor. 

Veel bewoners die het kruipluik openen, 

zien de druppels in groten getale aan 

de leidingen hangen. Het zand in de 

kruipruimte voelt vaak vochtig aan en 

de geur (of zelfs stank) van vocht hangt 

niet zelden door het hele huis. Bij veel 

huizen zie je vochtaanslag op de ramen: 

ook een teken van vocht in huis.

Het gerucht gaat, dat dit afkomstig 

is van oude waterafvoeren. Bij 

de bouw van de wijk zijn de oude 

afvoerstructuren niet verwijderd. 

Onze eerste conclusie is dat 

maatregelen gewenst zijn. Wij zullen 

dus naar alle waarschijnlijkheid de 

gemeente om onderzoek vragen.

U hoort wat daar uitkomt.

Heeft u zelf ook last van vocht 

in huis? Informeer ons dan zo 

gedetailleerd mogelijk. 

Stuur uw informatie naar info@1276.nl 

onder vermelding van “Vocht”.

Met het groot onderhoud in Stad en Lande en Bovenweg voor de deur, vragen 

wij ons af of er misschien ondergrondse, niet zichtbare gebreken zijn die opgelost 

moeten worden. Veel mensen blijken last te hebben van vocht in huis.
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