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Ten eerste: simpelweg omdat we 

dat met de gemeente hebben 

afgesproken. De gemeente geeft 

ons dit jaar extra budgettaire 

ruimte zodat we u met allerlei 

berichten kunnen bereiken. Die 

extra budgettaire ruimte moet 

u zien als een voorschot. Als we 

straks een steeds groter deel van 

onze lezers kunnen bereiken met 

e-mails, dan besparen we ook geld. 

Daarmee betalen we als het ware het 

voorschot dat we van de gemeente 

gekregen hadden, weer terug. 

Ten tweede: als we u digitale 

nieuwsbrieven sturen in plaats van 

papieren uitgaven, dan is dat beter 

voor het milieu. 

En ten derde: er staat een enorm 

project voor de deur: het groot 

onderhoud in maar liefst 3 van de 

4 wijken in 1276. Wij gaan er van 

uit dat wij u daarbij in alle facetten 

zullen kunnen betrekken. Dat worden 

veel bewonersbijeenkomsten en 

-vergaderingen. Als we u daarvoor 

steeds maar weer brieven en flyers 

over in de bus moeten stoppen bent 

u minder goed op de hoogte dan 

wanneer we dat digitaal doen. 

U ziet het: we vragen u niet voor 

niets om uw toestemming.

Als organisatie zijn we flink in 

beweging. Dan is het van belang om 

onze bezetting compleet te houden. 

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we 

een oproep voor kandidaten 

voor Notulist/Secretaris en voor 

Opmaker/Dtp-er. Beide vacatures 

konden vlot worden vervuld. Dus 

proberen we het opnieuw met 

een tweetal vacatures. We zoeken 

een redacteur (jawel, voor deze 

nieuwsbrief) en leden voor de sociale 

commissie. 

Komt u ons team completeren?

Veel leesplezier gewenst!

Namens het Buurtpanel 1276,

Joan van Haaften, voorzitter.
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VoorwoordIn dit nummer

Buurtpanel 1276 zoekt voor het 

maken van de nieuwsbrief een

Redacteur m/v

U bent alert op vermeldenswaar-

dige berichten uit de wijk, volgt 

waar het buurtpanel zijn aandacht 

op richt (en woont daarvoor de 

6-wekelijkse vergaderingen van het 

buurtpanel bij) en laat mensen aan 

het woord die een bijzondere rol in 

1276 vervullen.

U schrijft makkelijk leesbare taal en 

heeft gevoel voor wat de inwoners 

van 1276 interesseert. U beschikt 

over een eigen computer/laptop 

en bent bekend met Windows 10.

Heeft u interesse ? Stuur dan een 

mailtje aan info@1276.nl onder 

vermelding van “Redacteur”.

Buurtpanel 1276 is doende een 

nieuwe commissie op te zetten, 

die zich richt op de sociale 

wensen die leven in de wijk. 

Voor die commissie zoeken wij 

gemotiveerde

Commissie- 

leden       m/v

U bent een sociaal ingesteld mens 

en kunt en wilt bijdragen aan 

betekenisvolle projecten. 

Wij zoeken meer dan 1 persoon 

voor deze vrijwilligerstaak, 

vrouwen en mannen, oud en jong.

Heeft u interesse ? Stuur dan een 

mailtje aan info@1276.nl onder 

vermelding van “Commissie”.

Vacatures

U kunt er niet omheen in deze nieuwsbrief: ons verzoek aan u om ons –zo 

snel mogelijk– toestemming te verlenen om vanaf nu Nieuwsbrief 1276 per 

e-mail bij u te bezorgen. Waarom vinden we dat zo belangrijk ?

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
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Het gemeentebestuur van Huizen vindt het zo belangrijk om te weten wat inwoners 

willen, dat ze er een wethouder voor benoemd hebben: Maarten Hoelscher.

Wethouder Hoelscher heeft -naast veel andere zaken- burgerparticipatie in 

zijn portefeuille en hij was zo vriendelijk ons uitleg te geven over het hoe en 

waarom van bewonersparticipatie.

Meneer Hoelscher wat is 

bewonersparticipatie voor u?

 

Bewonersparticipatie is het in 

gesprek gaan met inwoners 

en natuurlijk ook andere 

belanghebbenden, zoals bedrijven 

en verenigingen, om te horen wat er 

leeft. 

Het is voor inwoners altijd al 

mogelijk om in de vergaderingen 

van de raadscommissies hun zegje 

te toen. Daar krijgt die inwoner 

dan 5 minuten voor en daarna gaat 

de raad over tot de orde van de 

dag.

Maar er kan natuurlijk veel meer, 

want inwoners zijn belangrijk en 

hun wensen zijn dat zeker ook. 

Dus is de gemeente ‘gaan leren door 

te doen’.  

Zo waren er projecten waar 

burgerparticipatie goed inpast. 

Sommige van deze projecten waren 

een succes, bijvoorbeeld de kustvisie 

en het bruggetje bij de zeilschool.

Bij andere stonden de belangen 

van de gemeente en de burgers 

verder van elkaar, bijvoorbeeld de 

woningbouw bij de Kalmoes, en moet 

de gemeente haar huiswerk opnieuw 

gaan doen. Veel van die ervaringen 

met burgerparticipatie van de 

afgelopen tijd zijn beschreven in een 

boekje Huizen #vanafhier. 

De gemeente is nu bezig 

met het opstellen van een 

burgerparticipatiebeleidsplan, dat 

naar verwachting in het najaar van 

dit jaar klaar is. 

Bij het opstellen van het beleidsplan 

worden de inwoners ook betrokken. 

Dat gebeurt via het al bestaande 

inwonerspanel van Huizen. 

Buurtpanel 1276 is een van de 

betrokkenen. 

Ook vertegenwoordigers uit andere 

wijken denken mee.

De betrokkenheid bij verschillende 

projecten hangt af van de 

mogelijkheden. Daarbij is voorlichting 

over de diverse projecten belangrijk. 

Inwoners moeten hierdoor inzicht 

krijgen in het belang van het project.

Wanneer er bijvoorbeeld bomen 

gerooid moeten worden, geef dan 

aan waarom: dat de bomen oud en 

stormgevoelig of ziek zijn. 

Ook bij herplaatsing van de bomen 

is de mening van de inwoners 

belangrijk. Al kan de gemeente het 

niet iedereen naar de zin maken 

natuurlijk.

Bij aanpassen van de 

groenvoorziening zullen er andere 

belangen een rol spelen dan bij het 

vernieuwen van speeltuintjes, maar 

het betrokken zijn van de inwoners is 

in beide zaken belangrijk.

Voorlichting over de projecten vindt 

op dit moment meestal plaats via de 

plaatselijke kranten, sociale media en 

de website van de gemeente.

 

Hoe zou burgerparticipatie er in uw 

ideale wereld uit zien?

 

Alle mensen zouden worden 

gehoord, van jong tot oud. En er zou 

”met“ ze worden besloten en niet 

”over“ ze. Een heel goed initiatief 

is genomen door de eigenaar van 

dansschool Laresz, die mij heeft 

uitgenodigd om in gesprek te gaan 

met een aantal jonge sporters. Daar 

kwamen zaken als veiligheid en 

behoefte aan sportmogelijkheden 

aan de orde.

Het was een heel verhelderende 

ontmoeting en er is een vervolg 

gepland. 

Het is in mijn ogen heel belangrijk de 

jongeren al vroeg bij de samenleving 

te betrekken. Dat kan al heel vroeg 

gebeuren door bijvoorbeeld samen 

met de ouders vrijwilligerswerk op 

school te doen. Vrijwilligerswerk 

vind ik, samen met mantelzorg, heel 

belangrijk in onze samenleving.

Iets doen voor anderen kan veel 

voldoening geven.

 

Ook onze inwoners met een niet-

Nederlandse achtergrond zijn 

belangrijk in de burgerparticipatie. 

Hun mening willen horen. Gelukkig 

hebben we een goed contact met 

de moskeebesturen en hebben we 

regelmatig overleg.

Corona heeft de afgelopen jaren roet 

in het eten gegooid, maar we hopen 

volgend jaar weer samen van de iftar 

te kunnen genieten.

Op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen binnen de burger-

participatie kan op de website van 

de gemeente Huizen,  

www.huizen.nl

Wat inwoners willen

Wethouder Maarten Hoelscher

Interview Interview

image: Freepik.com
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Een van de leden van Buurtpanel 1276 is Bart Fagel. We gaan vandaag wat 

nader kennis met hem maken.

Hoe lang ben je al bij Buurtpanel 

1276 en hoe ben je er terecht 

gekomen?

 

Een buurtgenoot nodigde me uit om 

een keer mee te gaan en van het een 

kwam het ander. Sinds 4 jaar maak ik 

deel uit van Buurtpanel 1276. 

Ik hou me binnen het buurtpanel 

vooral bezig met het sociale aspect 

van de buurt. We zijn bezig met het 

opzetten van een sociale commissie 

en daarvoor zijn we op zoek naar 

mensen die ons daarin bij willen 

staan. 

Vanuit de sociale commissie willen 

we voorlichting gaan geven over 

diverse zaken zoals bijoorbeeld het 

veilig maken van winkelcentra, het 

creëren van ontmoetingsplaatsen en 

jeugdzorg. We willen dit graag met u 

samen doen. 

Dus heeft u interesse meldt u aan!!!

Vanuit mijn werk (ik ben werkzaam in 

de sociale sector) heb ik belangstelling 

voor het sociale wel en wee in een 

buurt.

In onze buurt, ik woon hier nu 13 

jaar met vrouw en kinderen met veel 

plezier, is het sociale contact redelijk. 

Buurtpanel 1276 beslaat een groot 

gebied met zeer diverse woningen 

en bewoners. Eigenlijk is het een 

heel moderne wijk met oude en 

jonge bewoners van gevarieerde 

afkomst. Mede daardoor is het 

ook een lastige wijk om sociale 

betrokkenheid te creëren. Van 

belang is ons te oriënteren op wat 

bewoners belangrijk vinden en welke 

mogelijkheden er dan zijn. 

Er zijn onder andere weinig 

mogelijkheden om elkaar te 

ontmoeten.  

De Meentamorfose wordt door veel 

bewoners als hoogdrempelig ervaren. 

Ook daar ligt een puntje voor de 

sociale commissie.

Bart, je hebt een heleboel aangestipt 

maar hoe zou jouw buurt er in jouw 

ideale wereld uitzien?

Bewoners zouden elkaar helpen.

Bewoners zouden de kans krijgen van 

elkaars kennis en kunde gebruik te 

maken. Bewoners zouden naar elkaar 

omkijken. In ons eigen stukje wijk 

gebeurt dit al. 

Het groen in het aangrenzende 

hof wordt door de bewoners zelf 

onderhouden. 

Met Pasen is er een springkussen 

voor de kinderen geplaatst waardoor 

veel kinderen uit de omringende 

hofjes even langskwamen. De ouders 

van die kinderen kwamen ook 

langs en zo ontstonden er spontane 

gesprekken. In de lockdown werden 

er boodschappen voor elkaar gedaan. 

Bart, wat kan Buurtpanel 1276 

betekenen in de wijk?

Verwelkom nieuwe bewoners, en 

maak ze wegwijs in de buurt. Er is 

binnen Buurtpanel 1276 al iemand 

gevonden die dat zou willen doen. 

Bewoner, kom in beweging en 

probeer iets te beteken in je buurt. 

Kijk om naar elkaar. 

Op dat moment gaat de bel en 

komen buren spontaan kijken bij de 

nieuwste aanwinst van de familie 

Fagel, een jong poesje.

“Een jong poesje verbindt.”

Een jong poesje verbindt 

Bart Fagel

Interview Interview
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Wijkcentrum Meentamorfose

Het door de bewoners zelf onderhouden groen in de Kombuis
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Dit was het uitgangspunt punt van de bewoners van de Kombuis toen ze in de jaren zeventig de gemeente om subsidie 

vroegen om het plantsoen tussen hun voortuinen zelf onder handen te mogen nemen. En het lukte, ze kregen geld en 

met elkaar namen ze het plantsoen met groot succes onder handen. Een heel mooi voorbeeld van bewonersparticipatie 

en misschien wel het eerste voorbeeld hiervan. Bij de gemeente staat bewonersparticipatie nu hoog op de agenda en 

Buurtpanel 1276 is daar heel blij mee. Bewoners van de Kombuis: succes en ga zo door. Kijk om op de hoogte te blijven 

van de activiteiten die de bewoners van de Kombuis organiseren op onze Facebook pagina Buurtpanel 1276.

Huizermaatjes 

De sleutels zijn uitgedeeld en de 

bewoners hebben bezit genomen van 

hun woningen.

Eindelijk hun eigen plekjes. 

Wij wensen alle bewoners en 

begeleiding van de Huizermaatjes 

veel woon- en leefplezier.

Wees lief voor de buurt  
en je buren

25 september is uitgeroepen tot 

nationale burendag.

Een leuke gelegenheid om iets met 

en voor je buren te organiseren.

Door samen iets te bedenken en je 

buren enthousiast te maken leer je 

elkaar beter kennen en waarderen.

Zo ontstaat er een beter 

saamhorigheidsgevoel in je buurt en 

kijk je automatisch meer naar elkaar 

om. Heel belangrijk in deze tijd. 

Dus ga je met met je buren aan de 

koffie, onkruid wieden of lekker 

wijnen: laat het Buurtpanel 1276 

even weten dan plaatsen wij het op 

onze Facebook pagina Buurtpanel 

1276 en de website .

Pas op voor cocktailprikkers

Een aantal jaren geleden zorgde ik 

voor een huis waarvan de bewoners 

met vakantie waren. Op een ochtend 

trof ik een afgebroken cocktailprikker 

in het slot. Wie doet nou zoiets, was 

mijn eerste gedachte. Verder eigenlijk 

niets. Nu waren er in dat huis dieren 

die 2 keer per dag een bezoekje zeer 

op prijs stelden dus ‘s avonds kwam 

ik weer en niets aan de hand. 

Het hele voorval vergeten tot op 

een verjaardag opeens ter sprake 

kwam dat er inbrekers actief in de 

wijk waren met cocktailprikkers en 

Samenwerken voor een 
mooi uitzicht

krijtkruisen. Eindelijk viel bij mij het 

kwartje. Aan alle kanten werd mij 

de les gelezen: ik had naar de politie 

moeten gaan enzovoort. Ik heb 

het boetekleed aangetrokken. Ook 

hebben we daarna ons eigen huis 

eens bekeken op veiligheid. 

Nu kunt u dit laatste doen met 

behulp van een coach. Kijk op onze 

Facebook pagina Buurtpanel 1276, 

daar wordt u duidelijk uitgelegd hoe 

u te werk kunt gaan.

Ook Buurtpanel 1276 
gaat digitaal 
 

Meld u aan om in het vervolg onze 

nieuwsbrief digitaal te ontvangen.

Het is de trend tegenwoordig en ook 

Buurtpanel 1276 ontkomt er niet aan. 

De gemeente subsidieert ons dit jaar 

nog zodat we na deze nieuwsbrief in 

oktober nog eenmaal een papieren 

exemplaar kunnen uitgeven maar de 

subsidie wordt volgend jaar minder 

en dan is eigenlijk alleen een digitaal 

exemplaar haalbaar. 

Vandaar onze oproep, meld je aan bij 

info@1276.nl

Dan blijf je op de hoogte van het 

wel en we in jouw buurt. Bezoek 

trouwens ook onze Facebook pagina 

Buurtpanel 1276 en website eens. 

Inwonersparticipatie 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht 

om inwoners inspraak te verlenen. 

Sinds 2015 is deze wet van kracht 

geworden. De gemeente Huizen 

heeft het op de volgende manier 

aangepakt: ze hebben een 

projectgroep samengesteld met 

daarin vertegenwoordigers van 

inwoners te weten 2 personen uit 

Buurtpanel 1276, 2 personen uit 

postcodegebied 1272,  

2 vertegenwoordigers van de 

werkgroep “Bewoners maken het 

Gooi”, afdeling Huizen. 

Deze projectgroep bekijkt welke 

mogelijkheden tot participatie zich 

voordoen in de gemeente Huizen, 

brengt dit in kaart en bespreekt deze 

met de gemeente. Tot nu toe zijn de 

resultaten bemoedigend.

Wilt u op de hoogte blijven, bezoek 

dan onze website en onze Facebook-

pagina.

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie

DE NIEUWSBRIEF 
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Huizen staat net als alle andere 

gemeenten in Nederland voor de 

taak om te transformeren naar een 

energieneutrale gemeente. 

Om Huizers collectief te helpen 

bij het vormgeven van hun eigen 

transitie is er een opbouwwerker 

aangesteld. Ik stel me graag voor:

Ik ben Jerrel Oron en werkzaam bij 

Versa Welzijn als opbouwwerker 

energietransitie/duurzaamheid. Als 

opbouwwerker wil ik graag met u in 

gesprek komen en bespreken hoe 

wij uw leefomgeving duurzamer 

kunnnen maken. 

Mail mij met uw vragen en/of 

opmerkingen op 

joron@versawelzijn.nl 

of 06 82860423. 

Tot snel!

Huizen heeft een opbouwwerker 
energietransitie/duurzaamheid
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• Opgericht: 28 mei 2015.
• Aantal straten: 21.
• Aantal straatcoaches: 11.
• Aantal voordeuren 

(wij rekenen in voordeuren): 
585 + 1 kerk  + 1 winkel-
centrum + 1 school.

• Aantal leden: 230 
(ná de lockdown worden 
nieuwe bewoners benaderd 
ook lid te worden).

• Aantal aansluitingen op de Buurt Apps: meer dan 250. 
• Hoofdtaak: terugdringen inbraak criminaliteit.
• Aantal inbraken ten tijde van 

oprichting: meer dan 40 per jaar…
• Aantal inbraken vorig jaar: 3. 
• Voorlichting gepresenteerd: preventievoorlichter + 

Politie + Brandweer + ex-inbreker + hang- & sluitwerk.

• Verbeteringen sindsdien: sterk verhoogde alertheid 
+ verbeterd hang- en sluitwerk + dubbel glas 
+ verlichting achter. 

• Buurtrenovatie 2017: 
Medewerking gegeven + inspraak gehad vóór en  
tijdens de werkzaamheden.

• Leden-enquête over buurtrenovatie 2019: op een 
aantal verbeterpunten na: tevreden!!

• Onze regelmatige contakten: Politie + BOA  
+ preventievoorlichter + Centrum voor Criminaleits-
preventie en Veiligheid, + diverse afdelingen van  
het gemeentehuis.

• Kontakten voor de leden: de straatcoaches en het 
bestuur: men weet nu waar men moet zijn voor hulp, 
advies en info. 

• Ons motto: MET ELKAAR VOOR ELKAAR !!

• Inlichtingen en/of aanmeldingen:  
cvanbiezen@ziggo.nl of verspiek.bpv@ziggo.nl

Wat een drukte na het overhandigen 

van de sleutel. De bewoners van mijn 2 

zusjes en broertje waren opgewonden 

bezig met meten, opruimen en 

schoonmaken. 

Wij schurken met z’n vieren een beetje 

zenuwachtig tegen elkaar en lieten het 

over ons heenkomen. 

Bij mij gebeurde echter niet zoveel. 

Er werd door mijn zusje naast me 

meewarig gekeken. 

Bij haar werden de ramen al gezeemd 

en de kasten schoongemaakt.

Mijn bewoners bekeken me, liepen 

rond, stapten in hun auto (die hadden 

ze al) en reden weg. En ik vroeg me 

gespannen af, wat nu...

Oké mijn bewoonster had een dikke 

buik, maar ze hadden toch wel iets 

kunnen doen (zucht).

De volgende dag kwam mijn bewoner 

gelukkig terug met versterking en werd 

er rustig een begin gemaakt met mijn 

inrichting. 

Toen na 14 dagen (mijn broertje en 

zusjes waren al lang bewoond) eindelijk 

mijn muren opnieuw behangen 

waren er overal vloerbedekking lag, 

de lampen en de gordijnen hingen, 

kwamen eindelijk de meubels en o ja, 

ook mijn bewoonster met de kinderen. 

Mijn broertje en zusjes haalden 

opgelucht adem; ik werd gelukkig ook 

bewoond. 

Mijn geluk duurde echter maar kort. 

Nog geen week later werd in grote 

haast iedereen in de auto geladen en 

vertrokken ze weer. Wat nu, vroegen 

wij ons af. Mijn bewoner kwam  

soms heel even langs maar ik stond 

weer leeg.

En eindelijk na 10 dagen reed de 

auto het hof weer in en werd alles en 

iedereen met zelfs een extra persoontje 

weer uitgeladen.

Eindelijk waren mijn bewoners 

compleet en mijn bewoonster kon 

eindelijk van mij gaan genieten, wat ze 

nog steeds doet. 

Column
Buurtpreventie Column
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Buurtpreventie Vereniging Zenderwijk

Maandag 7 juni was het zover: er 

werd weer groen licht gegeven en 

met de nodige aanpassingen mocht 

er weer het een en ander in de 

Meentamorfose tot grote vreugde van 

Simone en haar collega’s.

Simone praat ons even bij.

Nog steeds moet de afstand gehand-

haafd blijven en mogen er dus per 

activiteit maar een beperkt aantal 

personen deelnemen maar het begin 

is er. 

Hoera

Diverse activiteiten zijn weer opgestart. 

De deelnemers bepalen zelf hoe ze de 

regels handhaven. Sommige mensen 

durven nog niet goed en stellen het 

begin uit tot na de zomer; anderen 

staan te trappelen. 

Het is het streven van het buurthuis 

dat de geboden activiteiten zelfstandig 

opereren.

In de praktijk betekent dit dat diverse 

clubs die hun activiteiten weer 

oppakken zelf verantwoordelijk zijn 

voor bijvoorbeeld het handhaven van 

de afstand, de koffie het openen en 

sluiten. 

In het gesprek met Simone legt ze 

steeds de nadruk op deze zelfstandig-

heid. Ze roept buurtbewoners op 

hun ideeën met haar te delen om 

samen te kijken op welke manier 

zo’n idee handen en voeten gegeven 

kan worden. Als een idee van een 

buurtgenoot komt, heeft het meer kans 

van slagen dan wanneer het van boven 

af aangeboden wordt, vindt Simone en 

ook haar collega’s denken er zo over. 

Dus weer de oproep van Simone: heb je 

een idee maak niet uit wat, van stenen 

schilderen tot boeken lezen, kom langs 

we praten er over en bedenken hoe we 

het kunnen verwezenlijken.

We gaan er vanuit dat na de zomer de 

Meentamorfose weer op volle kracht 

gaat draaien en hopen u dan te zien. 

Voor een kopje koffie of thee of voor 

een leuke cursus.

Om op de hoogte te blijven van 

de activiteiten bezoek de Facebook 

pagina van de Meentamorfose of onze 

Facebook pagina Buurtpanel 1276.

De vlag kan weer uit
De Meentamorfose mag weer open

Tijdens het afronden van deze 

Nieuwsbrief ontvingen wij bericht 

van de gemeente Huizen dat de 

voorbereidingen voor het groot 

onderhoud in september van start 

gaan. Kort na de vakantieperiode

zullen wij overleggen met de 

gemeente en met de projectleider 

om een goed beeld van het gehele 

project te krijgen.

Zodra dat mogelijk is, zullen wij u  

bij de gang van zaken betrekken!

Stop de persen!! 
Start groot onderhoud in aantocht!
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Nieuwsbrief

GAAT DiGiTAAL!

Dit is biJNA de laatste papieren versie van 
de nieuwsbrief. Maar geen nood: u kunt de 
nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen.

MELD JE SNEL AAN VIA

info@1276.nl
Buurtpanel 1276 • www.1276.nl
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