
Afwijzing vispaviljoen in Oude Haven oogst verbazing bij raadsled.en
erop dat het niet voor niels was dat de het niet teveel inwrijven en hield het
raad .een rnàand"geleden"de .*ethou-'' *daarom kort: "Er is bij ons bevreemding
der de boodschap meegaÍ dit te be- bij de afwijzing".
handelen in de commissÍe. "Waarom
wacht u dit niet eerst aÍ en bespreekt
u dit nadat u het oordeel van de raad
heeft vernomen".

Rob Eource ()GP): "Er is
behoefbe in Huizen aan

activiteíten die de haven

opleuken. Dit ía wel he:el

erg wrang",Vis kan niet ontbreken in Huizen. het
is tenslotte de "Haven van 't Gooi"
en het heeft enige geschiedenis
waarin de visvangst een prominente
rol speelde.

Een aanvraag van een ondernemer
Jan Kroon en René Schiltkamo van
Vishandel Bunschoten om een vis-
paviljoen voor de verkoop van vis te
beginnen zou toch met enig enthousi-
asme moeten worden begroet. Op ini-
tiatieÍ van Jessica Prins (WD) was er
al in de raad van 1 juni een meerder-
heid om de in eerste instantie afwijzing
van dat verzoek van beide heren in de
commissie te gaan behandelen.

Annernarie van der Will (WD):
"Waaromwljstu meer

levendígheíd rond de haven met
e en aa ntrekki ng akra cht voo r

toerisme af".

Sympathie
Het college wilde het vis-initiatief ver-
pakken in een schriÍtelijke afhandeling.
Een mailtje eruit...en klaar, is kees. De
raad wilde echter een serieuze discus-
sie hierover, waaruit al enige sympa-
thie voor het verzoek doorklonk.

Mail met aÍwijzing
De enige die geen zin had in een dis-
cussie, maar die door haar handelwijze
dit wel opriep, was wethouder Marlous
Verbeek. Eind middag, vóór de aan-
vang van de commissie, ontuingen de
raadsleden een mail van het college
met het besluit tot aÍwijzing. Nog vóór
de behandeling en besluitvorming, met
Jan Kroon als inspreker, was de wet-
houder niet van olan het 'vis-initiatieÍ'
te gaan omarmen. Marlous Verbeek
dacht dat het goed was transparant te
zijn om het standpuni van het college
(aÍwijzing) alvast mede te delen.

La ri sa La nd ré (G roe n Li nks) :

"We snappen de afwijzínA niet.
Hetis een mooie oploesing die

zij aok nog bíeden voor een

parkeerprobleem".

Haven verlevendigen
"lk zat net 's avonds aan mijn avond-
eten en las de mail die mij was gestuurd
en verslikte mij in mijn visstick", zei
PvdA-Íractievoorzitter Maarten Hoel-
soher met enige verontwaardiging. 'llk
begrijp er niets meer van. We willen
initiatieÍ en de haven verlevendigen.
Je moet echt van goede huize komen
om dit af te wijzen. U moet uw huiswerk
opnieuw doen. Met wat mij betreft een
positieÍ besluit op het initiatieÍ".

Eerst oordeel raad
Jessica Prins ("dit kan echt niet") wees

Te lang
Eensgezind vonden de raadsleden
elkaar ook in de constatering dat het
'vis-initiatieÍ'zo lang ('te lang') in het ijs
heeÍt gelegen. Alle fases meegerekend
duurt de behandeling van het verzoek
al drie en half jaar.

Verbazing
De verbazing en bevreemding mani-
festeerde zich nogmaals in de raadzaal
toen de wethouder na enige uitleg over
haar beslissing meedeelde dat "gaan-
de een discussie er een heroverweging
kan komen". Marlous Verbeek: "lk zeg
niet, ik wijs alles af".

Voor Maarten Hoelscher was dat een
uiting van onbehoorlijk bestuur. Maar-
ten Hoelscher: "Nu breekt mijn klomp.
Eerst wilt u niet aÍwachten op een dis-
cussie in de commissie, u verschuilt u

achter regeltjes, dan blaast de com-
missie even naar u en nu komt u met
een heroverweging".

De verzuchting was hoorbaar in de
raadzaal. Jessica Prins: "De hele raad
is positieÍ over het vispaviljoen. Dat wil-
len wij juist. Gewoon doen. Dus...trek
uw voorstel terug".

Eens over vis aan de haven? Ja, ieder-
een eens. Huizen is tenslotte de "Ha-
ven van 't Gooi". De wethouder gaat
het nog eens bekijken.

Ongenoegen alom
De raadsleden verdrongen zich om
hun ongenoegen hierover kenbaar te
maken. Rik de Bruijn van Leefbaar Hui-
zen:"Zo werkt het niet. Als wij als com-
missie er iets van vinden dan moet u dat
meenemen". Annemarie van der Will
(VVD): "Het is een sympathiek initiatieÍ
van een ondernemer. Waarom wijst u,
meer levendigheid rond de haven met
een aantrekkingskracht voor toerismê
aÍ". Larisa Landré (Groenlinks): "We
snappen de afwijzing niet. Het is een
mooie oplossing die zij ook nog bieden
voor een parkeerprobleem". Daniëlle
van Deutekom (CDA): "Vis hoort in de
haven. Verbazi;rg over deze aÍwijzing.
Rob Bource (SGP): "Er is behoefte in
Huizen aan activiteiten die de haven
opleuken. Dit is wel heel erg wrang".
Wessel Doorn (CU) en Jan Driessen
(Dorpsbelangen Huizen) vroegen zich
of er nog een kans was.
Paul Lekkerkerker, partijgenoot van Aan elke goede visser ontsnapt wel
D66 wethouder Marlous Verbeek wilde eens een aal.


