Stadspark op Huizerhoofd krijgt van de Huizer
raad de voorkeur boven vakantiepark, al duurt
het nog wel even: ’Geen geld, geen tijd en geen
mensen’

Het Huizerhoofd volzetten met vakantiewoningen ziet de gemeenteraad van Huizen niet zitten.
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De ontwikkelplannen op de landtong achter Hotel Newport in Huizen
zijn voor het CDA Huizen aanleiding om wethouder Roland Boom te
vragen toch echt vast te houden aan het stadspark dat in de Kustvisie
op die plek is ingepland. ’Handhaaf het voornemen om het
Huizerhoofd te ontwikkelen tot een openbaar groengebied’.
Een motie die hiertoe opriep werd zo goed als raadsbreed ingediend. Alleen
de SGP bij monde van Rob Bource was tegen de motie. ,,Wij hebben
helemaal geen behoefte aan wat voor ontwikkeling dan ook op de landtong’’,
luidde de verklaring. De andere partijen waren solidair met het CDA en

maakten zich vooral bezorgd over het ’recht van eerste koop’ dat geldt voor
de eigenaar van Hotel Newport.
Wat dat laatste betreft kon Roland Boom de raadsleden gerust stellen. Het
recht van eerste koop zit een eigen ontwikkeling tot stadspark niet in de
weg. Dat betekent alleen dat als er iets van bijvoorbeeld horeca wordt
ontwikkeld op de landtong, de eigenaar van Hotel Newport als eerste mag
aangeven of die daar brood in ziet.
De gedachte achter de motie had alles te maken met de presentatie van de
SVE Group -eigenaar van Newport - over de landtong tijdens de
raadscommissie. Al eerder had de ontwikkelaar aangegeven op de landtong
achter het hotel kansen te zien voor een vakantiepark. Toezeggingen over
paadjes door dat park en vrije toegankelijkheid voor wandelaars konden de
raad echter niet overtuigen dat het daarmee ook echt een stadspark zou
worden, voor alle Huizers. Vandaar de CDA-motie om toch echt vast te
houden aan de wens uit de kustvisie.
Wethouder Boom had geen moeite met de motie. Al wilde hij niet dat de
raadsleden van hem op korte termijn een plan verwachten dat hierin
voorziet. ,,Het tot nog toe beschikbare geld voor de Kustvisie wordt
momenteel elders ingezet, voor de uitvoering van andere onderdelen van dit
plan. Dus ik heb momenteel geen geld, geen tijd en geen mensen om hier nu
uitvoering aan te geven.’’

