
De Gooi- en Eemlander WOENSDAC 5 JULI2017

Vispavilioen Oude Haven in herkansing
Eddie de Paepe

Huizen * De raad heeft het college
teruggefloten: het al afgewezen
plan voor een vispaviljoen in de Ou-
cle Haven krijgt een herkansing.
Zo'n 9,5 jaar is Jan Kroon al met de
gemeente in gesprek om zijn plan
van de grond te krijgen. De Huizer
ondernemer wil in het havengebied
'een visje met patatetc: gaan íerko-
pen. Hiervoor was onder meer het
havenkantoortje aan de Energieweg
inbeeld. omdat de gemeente op die
plek ook twee parkeerplaatsen wil
creëren.blijft er volgens Kroon te
weinig ruimte (geen 55 maar z5 mz)
over voor zijn vispaviljoen met ter-
Ías. In een 'viskioskje' had hij geen
trek. Reden voor de ondernemer om
fitezien van de aankoop -voor ze-
ven mille - van het havenkantoortje
(dat wordt vervangen door nieuw-
bouw bij de botterwerf, aan de over-
kant van het water).
tn plaats daarvan diende hij in april
dit jaar, samen met directeur René
Schiltkamp van Vishandel Bunscho-

ten en Visbezorgd.nl, bij de gemeen-
te een alternatiefplan in. Ditbehelst
de vestiging van een vispaviljoen in
het gebouw tegenover het oude ha-
venkantoortj e, dat zes jaar geleden
door de visgroothandel is gekocht.
Bunschoten verhuisde daar inder-
tijd naartoe vanaf de lepenlaan. In
de hal van dit bedrijfspand is vol-
doende ruimte voor een vispavil-

joen (dat tien procent van de be-
schikbare vierkante meters in beslag
zou nemen). op eigen terrein is ver-
der plek voor een terras en (achter
het gebouw) twintig à vijfentwintig
auto's van paviljoenbezoekers. De
ondernemers willen ter plekke ook
allerlei'ambachtelijke' activiteiten
organiseren, zoals haringparty's, vis
roken en garnalen pellen. Overigens

fungeert het pand al ds aftraalpun
ten behoeve van klanten (particulie
ren) van Visbezorgd.nl.
De brief van Kroon efi Schiltkaml
werd onlangs, op verzoek van dr

WD-fractie, in de.raadscommissir
behandeld. De dag voor de vergade
ring deelde wethouder Marlous Ver
beek (D66) de raad echter mee da
het college het plan van de Huize
ondernemers al had afgewezen. Di
schoot de voltallige raad in het ver
keerde keelgat. Steen des aanstoot
is niet alleen het feit dat de wethou
der blijkbaar de discussie in de raa<

niet wilde afivachten. Flinke kritiel
is er ook op de'slechte onderbou
wingi van de afwijzing en op de'be
schamende' wijze waarop de ge

meente met de ondernemers is om
gegaan.
De raad drong er bij Verbeek op aal
het'sympathieke' plan 'voor mee
levendigheid in de Oude Havenl als
nog een kans te geven. De wethou
derkon daarop niet anders doen dal
beloven dat het college het negatie
ve besluit zou'heroverwegen'.

ln het midden het havenkantoortje en het pand van Bunschoten. cYctoMEDlA


