
Persbericht 

Brugwachters Aanloophaven starten samen met de VVD Huizen de eerste concrete 

stappen naar leuke activiteiten voor bij de brug. 

Nu de gemeente binnenkort de zeggenschap over de gebouwen en terreinen van de voormalige 

zeilschool in de Aanloophaven terugkrijgt is de buurtbewoners gevraagd op korte termijn leuke 

kleinschalige activiteiten te ontwikkelen. Daarbij heeft de VVD samen met CDA een motie ingediend 

om nog op korte termijn ook food- en koffietrucks etc. ter plekke te mogen plaatsen, zodat 

deelnemers aan activiteiten en passanten (het is een drukke fietsroute) kunnen genieten van een 

kopje koffie of een hapje, lunch tussendoor. 

De gemeente onderzoekt hoe de terreinen en gebouwen van de voormalige zeilschool aan de 

Aanloophaven in de toekomst kunnen worden geëxploiteerd en zal daar middels een tender partijen 

mogelijkheden geven deze prachtige bestemming blijvend een goede invulling te geven. Dit met 

focus op zomer 2023. Wat duidelijk is, is dat de locatie geschikt is voor kleinschalige nautische 

activiteiten en dag horeca met een sociale noot. Tot die tijd heeft de gemeente Huizen, op initiatief 

van o.a. de VVD aan het Buurtinitiatief ‘Brugwachters Aanloophaven’ gevraagd de buurt met 

kleinschalige niet commerciële activiteiten op te fleuren. Diverse partijen zijn positief over dit 

initiatief en denken mee over mogelijkheden. 

Op dit moment zijn er meer dan 35 bewoners uit de buurt als brugwachters actief die er in eerste 

instantie voor zorgen dat de brug dagelijks wordt geopend. De afgelopen jaren heeft deze club 

mensen niet alleen gezorgd voor de brug, maar ook hebben de buurtbewoners picknick tafels langs 

de haven geplaats en is de buurt opgesierd met diverse bloembakken en prullenbakken, die zelf 

worden onderhouden. Ook zijn er diverse activiteiten georganiseerd zoals Optimist on Tour, het 

verlichten van de brug in de winter, een maandelijkse buurtbijeenkomst bij de brug met lekker eten 

en soms een muzikaal intermezzo. Recent is met de Oekraïense buren uit hotel Newport Oekraïens 

gegeten is er samen gesupt.  

Door de ruimte die nu ontstaat door de goedkeuring van de gemeente om op korte termijn 

activiteiten en kleine mobiele horeca te organiseren, is de bewoners gevraagd meer van dit soort 

activiteiten te organiseren. De terreinen van de zeilschool kunnen daarvoor worden gebruikt. Samen 

met Ria van Kempen en Jeroen Ribberink van de VVD is dit weekend gebrainstormd over de 

mogelijkheden waarbij ook de ambtenaren verder zijn aangehaakt. De wethouder Roland Boom en 

de verschillende ambtenaren van de gemeente Huizen die hierbij betrokken zijn, zijn vorige week al 

direct van start gegaan met dit positieve idee, na een overleg met Nicolette van Gorp en Robert Rust, 

de twee drijvende krachten achter ‘Burgwachters Aanloophaven’.  

Gedacht wordt aan activiteiten op de woensdagmiddag, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Dit 

communiceert de ‘Brugwachters aanloophaven’ vandaag aan de gemeente. Er zijn al een aantal 

ideeën, zoals suppen, zeilen, vlotten bouwen, balspelen, start vogelexcursies, kleine akoestische 

bandjes en mogelijke samenwerkingen met andere (culturele) organisaties maar we roepen 

inwoners en andere organisaties op om ook met ideeën te komen. Het zou fantastisch zijn als meer 

mensen hun ideeën voor de komende maanden kwijt kunnen en ook kunnen uitvoeren. Samen kan 

Huizen, Haven van t Gooi nog gezelliger worden gemaakt!  

Ideeën zijn welkom via info@wsvdebrug.nl 

Wil je als ondernemer aanmelden voor een tijdelijke plaats op de kop van de aanloophaven? Meld je 

dan ook bij info@wvisdebrug.nl en schrijf dan in onder de volgende link, die leidt naar de 

marktplaats van de gemeente Huizen https://www.huizen.nl/marktplaats de inschrijving loopt tot en 

met 15 juli a.s.  
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Note voor de redactie en niet voor publicatie: 

Meer informatie over het initiatief vanuit de VVD is verkrijgbaar via Ria van Kempen Tel: 

0653435900, email: rvkempen@demarrage.nl 

Voor meer informatie over het buurtinitiatief Brugwachters Aanloophaven Huizen en mogelijke 

activiteiten deze zomer in de Aanloophaven kan contact worden opgenomen met Nicolette van 

Gorp. Tel: 06 51577809, email: nvgorp@live.nl 

 


