
Aan de slag met de Zomerkade
Oktober 2020

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen 
vastgesteld. Een visie die samen met inwoners en ondernemers tot stand 
is gekomen. Prioriteit in de uitwerking heeft het gebied van de 
Zomerkade. Daarvoor is een ontwerp gemaakt, dat we u graag laten zien. 
Naar u toe komen met dit ontwerp kan door de coronacrisis helaas niet. 
In plaats daarvan ontvangt u deze flyer met een verwijzing naar een 
online pagina, waar u zich kunt laten rondleiden door de beelden. Ook 
horen we graag op andere manieren uw reactie. In dit nieuwsbericht leest 
u daarover meer. 

Dit ontwerp is tot stand gekomen op 
grond van:
• De uitgangspunten uit de kustvisie.
• De inbreng uit het participatieproces.
• De opmerkingen uit de commissie. 

Fysiek Domein van juni dit jaar
• Een motie in de gemeenteraad van juli 

jl. die uitgaat van 50% behoud 
parkeerterrein aan de strandzijde.

Voorlopig ontwerp In het ontwerp ligt de focus op de 
Wedekuil, het gebied voor de 
horeca en de overgang van en naar 
het strand. De kademuur en de 
aanliggende voetpaden worden 
qua verharding, via een boulevard 
en met groene trappen ingepast in 
het ontwerp. Uitgangspunt is 
eenheid in het gebied, met een 
uitstraling die daarbij past.
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Normaal gesproken organiseren wij een bijeenkomst om uw reactie te horen op 
het voorlopig ontwerp. Door de verscherpte coronamaatregelen kiezen we voor 
een andere vorm. U kunt het ontwerp bekijken op www.huizen.nl/kustvisie. U 
ziet daar afbeeldingen staan. Via die afbeeldingen wordt het ontwerp vanuit vier 
verschillende punten toegelicht.  Als u de QR-code op de afbeelding scant met uw 
smartphone of tablet, ziet u de beelden in 360 graden. Ook vindt u op deze 
pagina een formulier, waarop u een reactie kunt achterlaten. 
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Het voorlopig ontwerp bekijken

• Op www.huizen.nl/kustvisie
vindt u een formulier, waarmee 
u een reactie kunt geven. 

• Liever eerst een toelichting of 
nog wat vragen stellen? Laat 
dat voor 28 oktober via 
datzelfde formulier weten. 

• Op 4 en 5 november tussen 
15.00 en 17.00 uur zijn we 
daarvoor beschikbaar. 

• Hoe we dat invullen hangt af 
van het aantal aanmeldingen. 

• Alle aanmelders ontvangen 
daarover voor 30 oktober 
bericht. 

Meer informatie
Kijk op www.huizen.nl/kustvisie. 

Reageren?

Procedure
De kaders voor de uitwerking van het gebied Zomerkade zijn vastgelegd in de 
kustvisie. Daar tornen we niet aan. Na uw reacties en aandachtspunten te 
hebben gehoord, starten we met de uitwerking van het definitief ontwerp.  
Daarin worden bijvoorbeeld de materiaalkeuze en het beplantingsplan 
opgenomen. Ook dat definitief ontwerp vindt u te zijner tijd op 
www.huizen.nl/kustvisie. Daarna volgt de aanbesteding van de werkzaamheden.

En tot slot: aan de slag!
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