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Eindrapportage participatietraject voor
de herijking van de visie op het Oude Dorp

Woord vooraf
Met veel plezier hebben wij meegewerkt aan het participatietraject van de gemeente
Houten om Houtenaren mee te laten praten over de toekomst van het Oude Dorp. Tijden
veranderen en het oudste deel van Houten wil meebewegen met nieuwe ontwikkelingen.
Maar hoe en welke ideeën leven er?
Om ervoor te zorgen dat heel Houten een mening kon geven, hebben we afgelopen zomer
een publieke wandelroute uitgestippeld met vragen op allerlei plekken in het Oude Dorp.
Op 12 juli gaven de Houtense zangeres Jolien Kistemaker en wethouder Herman Geerdes
met een Houtense uitvoering van ‘Ons Dorp’ van Wim Sonneveld een muzikaal startsein
van de dorpstour ‘Frisse blik op het Oude Dorp’.
De wandelroute met vragen is het begin geweest van een leerzaam, mooi en verrassend
traject waar veel mensen hun stem hebben laten horen. Zowel online via de website
frisseblikopoudedorp.nl en Facebook als tijdens de werkateliers afgelopen najaar. Het
hele traject heeft een berg aan meningen, ideeën en voorstellen opgeleverd die we in
deze eindrapportage ‘Frisse blik op het Oude Dorp’ op een rij hebben gezet.
Deze eindrapportage boordevol inspiratie bieden wij dan ook met veel plezier aan het
gemeentebestuur van Houten aan. Wij wensen de gemeente veel succes met de vervolgstappen in dit traject naar een hernieuwde blik op het Oude Dorp. Maar
uiteraard is deze rapportage ook voor de inwoners van Houten. Zonder hen was deze
nooit tot stand gekomen. Bedankt voor alle bijdragen! Een ding is zeker duidelijk naar
voren gekomen: Houtenaren zijn enorm gesteld op het Oude Dorp en denken graag mee.
Janine Leunessen
Theo Dohle
De Wijde Blik
December 2019
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Resultaten wandel- en
vragenroute zomer 2019
Inwoners van Houten – maar ook daarbuiten – hebben van 12 juli tot en met
1 september een wandel- en vragenroute kunnen lopen voor een frisse blik op
het Oude Dorp. Tijdens de route konden er op negen locaties vragen worden
beantwoord, zowel digitaal als op papier. Dit initiatief van de gemeente Houten
maakt onderdeel uit van het participatietraject voor de herijking van de visie
op het Oude Dorp waarbij De Wijde Blik is gevraagd om mee te denken en te
begeleiden.
In totaal hebben ruim 288 mensen hun persoonlijke blik op het Oude Dorp gegeven. Het

frisse blik
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merendeel van de antwoorden is via de website frisseblikopoudedorp.nl – dus digitaal binnengekomen. Daarnaast zijn er 7 ingevulde ansichtkaarten binnen gekomen. Op social
media zoals facebook is het ook een discussieonderwerp geweest maar deze reacties
vallen voor nu buiten deze rapportage.

Verdeling inzenders
Aan de hand van de opgegeven informatie van de inzenders kunnen we onderstaande
verdeling maken.

wandel,
kijk en
geef je
mening

Woonplaats

Totaal

Per doelgroep

Elders in Houten

135

3 bezoeker
2 ondernemer/inwoner
2 bezoeker/inwoner
Rest inwoner

Oude Dorp

99

4 inwoner/bezoeker
6 inwoner/ondernemer
89 inwoner

Buiten Houten

7

4 bezoeker
1 inwoner
2 ondernemer

Niet alle inzenders hebben deze informatie gegeven. Daarnaast zien we per vraag het aantal antwoorden verschillen. Dat komt omdat via de website de vragen per locatie konden
worden ingevuld.
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Algemene indruk
We mogen algemeen concluderen dat de waardering voor het historische dorpskarakter
van het Oude Dorp heel groot is. Behoud van het authentieke dorpskarakter met zijn historische uitstraling wordt unaniem zeer belangrijk gevonden.
Daarnaast zien we over enkele onderwerpen zeer tegengestelde meningen zoals over het
autovrij maken van het Plein, een eventuele markt op het Plein, het Amaliapark, De Grund
en autoverkeer in het Oude Dorp.

Resultaten per thema
In deze rapportage is een samenvatting te lezen van de resultaten per vraag, onderverdeeld in de thema’s:
O

Historisch dorpskarakter

O

Winkelen, uitgaan, cultuur, ontmoeten

O

Wonen, zorg, onderwijs, spelen

O

Veilig lopen, fietsen, rijden, parkeren

THEMA Historisch dorpskarakter
Belang van historie
Vindt u het belangrijk dat het Oude Dorp een historische uitstraling heeft?
Geen mening

3

Nee

3

Ja

282

Totaal

288
De historische uitstraling van het Oude Dorp wordt algemeen zeer gewaardeerd en bijna
iedereen vindt behoud van wat er is belangrijk. Slecht een enkeling vindt het onbelangrijk.
Het Oude Dorp wordt getypeerd met termen als uniek, gezellig, onderscheidend, sfeervol, authentiek, nostalgisch, kenmerkend, knus, prettig, gemoedelijk, warm. Het wordt
als mooiste stuk van Houten betiteld dat behouden moet blijven. Tevens wordt het Plein
aangeduid als middelpunt van het Oude Dorp.
Vele redenen worden aangedragen: ‘Het bepaalt de identiteit van Houten.’ ‘Het Oude Dorp
IS Houten.’ ‘Het is een mooi trefpunt van oude handelswegen.’ ‘De enige plek die nog een
sfeervolle dorpsuitstraling heeft.’ ‘Een mooi contrast tussen het oude en het nieuwe
Houten, verenigd in één dorp.’ ‘Dit stukje is de geboorteplek van ons dorp. Laten we het
dorpsgezicht koesteren.’ ‘Het feit dat Houten meer is dan een Vinex-locatie maar een oude
kern heeft, moet worden benadrukt.’
Dit benadrukken van de historie van Houten komt meerdere keren terug. Het wordt
belangrijk gevonden de historie te bewaren en tevens uit te dragen. ‘Het Plein vertelt iets
over de geschiedenis van Houten dat eens een klein boerendorpje was.’ ‘Vertel het verhaal
van Houten in de straat.’ ‘Plaats bordjes met historische info.’
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Muziektent op het plein
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Er wordt aangeven dat Monumentenzorg verbeterd en gehandhaafd moet worden en historische en karaktervolle gevels/panden behouden, onderhouden en hersteld dienen
te worden.
Het behoud van de historische uitstraling hoeft niet volgens iedereen ten koste van alles.
‘Het moet geen Openluchtmuseum worden.’ En nieuwbouw mag best, ‘maar dan in oude
stijlen’. ‘Liefst ook een plaats waar verleden en heden samengebracht worden: denk aan
historische gebouwen met een hedendaagse functie: functioneel en sfeervol.’
Daarnaast worden ontsierende elementen genoemd zoals de afvalcontainers, grote zwarte kliko’s op zondag op het Plein, uitbundige winkelpuien, luifels van winkels, de Passage
en vervallen panden.

Groen karakter
Vindt u het belangrijk dat het Plein een groen karakter heeft?
Geen mening

9

Nee

22

Ja

257

Totaal

288
De bomen op het Plein zijn alom zeer geliefd. Ze worden belangrijk en onmisbaar gevonden
omdat ze sfeer, rust en karakter geven aan het Plein maar ook goed voor klimaatadaptatie
wordt als reden opgegeven. ‘Goed tegen wateroverlast en hittestress’.
Er wordt aangegeven dat bomen bijdragen aan een goede gezondheid en welzijn van
mensen. ‘Bomen geven zuurstof en verhoogt de leefbaarheid.’ ‘Van groen worden mensen
blij, geeft rust.’
Over het algemeen wordt het aantal bomen voldoende gevonden. Een enkeling zou ze juist
willen vervangen door minder of kleine bomen. Sommigen willen meer groen op het Plein
terwijl een ander vindt dat een dorpsplein niet verder groen hoort te zijn. De overlast van
vogels die het plein bevuilen wordt ook genoemd.
Als suggestie worden bloembakken, hangende bloempartijen aan lantaarnpalen en perkjes
aangedragen. Hoewel er ook op wordt gewezen dat plantsoenen verzamelplaats van
rommel kan worden.

THEMA Winkelen, uitgaan, cultuur, ontmoeten
Weekmarkt
Zou u het op prijs stellen als er op het Plein een weekmarkt zou zijn?
Geen mening

68

Nee

77

Ja

143

Totaal

288
Er is veel animo voor een kleinschalige markt met bijvoorbeeld biologische en streekproducten. Als het maar een toevoeging is op het huidige winkelaanbod. Sfeervol, gezelligheid
en levendig worden als reden voor de komst van een markt genoemd.
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Maar er wordt ook veelvuldig gemeld dat het Plein te klein is voor een weekmarkt. Het

zorgt bijvoorbeeld voor te veel verkeersdrukte en parkeerproblemen. Ook ongewenste
concurrentie met bestaande winkels wordt paar keer genoemd en dat er weinig behoefte
is aan een weekmarkten die in Nederland moeizaam lopen.
Veel vinden wat er nu staat aan kramen voldoende. ‘Het huidige systeem met dagelijks een
gezellige/levendige aanvulling op het winkelbestand functioneert prima.’
En er wordt geopperd dat er immers al een markt is op Het Rond. Er wordt wel door
enkelen aangegeven dat het aantal standplaatshouders maximaal uitgebreid mag worden
en dat ze langer staan. Ook een meer wisselende samenstelling zou welkom zijn.

Muziektent
Wilt u dat de muziektent meer gebruikt gaat worden?
Geen mening

103

Nee

21

Ja

164

Totaal

288
De muziektent wordt verschillend gewaardeerd: van blikvanger, sfeervol, karakteristiek
en laat het plein leven tot sta-in-de-weg, leidt af van historische bebouwing, te klein en
geen toegevoegde waarde. Maar het merendeel is voor het behoud van de muziektent
omdat het gezellig is als er iets afspeelt. Vaak komt terug dat hij gewoon gebruikt moet
worden: ‘Hij staat er, dus gebruik hem dan ook!’
Suggesties zijn er genoeg om het meer te gebruiken: poppenkast voor kinderen, koffieconcerten, zomeravondconcerten, volksdansen, politieke discussies en podium voor jonge
musici, koren, KNA en lokale bandjes.

Muziektent op het plein
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Terrassen
Wilt u meer terrassen in het Oude Dorp?
Geen mening

35

Nee

129

Ja

124

Totaal

288
Er wordt verdeeld gereageerd op de hoeveelheid terrassen op het Plein. Ruwweg de helft
vindt het genoeg, prima zo, precies genoeg, mooie balans, voldoende. De andere helft
vindt dat er best nog uitgebreid kan worden omdat het zorgt voor meer gezelligheid, komt
uitstraling van het Plein ten goede en beter dan parkeerplaatsen. “Liever terrassen dan
auto’s maar het hoeft geen Vrijthof a la Maastricht te worden.’ Maar er wordt ook gezegd
dat ‘het mooi zou zijn als het een soort Leidseplein wordt.’
Er wordt gesuggereerd om een cirkel van terrassen te maken rond het Plein dat gedeeltelijk overdekt is. Ook het ‘gat’ tussen Roskam en Plein 22 zou opgevuld mogen worden.
Wel wordt er ook gewezen op de drukte, lawaai en mogelijke overlast door meer terrassen. En op overdaad aan horeca. ‘Waak voor overkill, zie Utrecht en IJsselstein.’ En, ‘Het
zou jammer zijn als het oude dorp puur een horecafunctie zou krijgen.’

Bankjes
Maakt u gebruik van de bankmuurtjes?
Nooit

66

Regelmatig

42

Soms

154

Vaak

10

Totaal

272
Veel mensen zitten op de bankmuurtjes om een ijsje of een visje te eten of als kinderen bij
de fontein spelen. Ondanks dat er veelvuldig wordt aangegeven dat ze niet lekker zitten,
vies zijn en te hoog zijn. Het wordt als ontmoetingsplek gewaardeerd.
De behoefte aan een plek waar je even kan zitten, is er zeker maar liefst iets comfortabeler en schoner. Hoewel er ook voorstanders voor behouden zijn: ‘De muurtjes zijn gewoon
mooi om te zien, en handig om even op te zitten.’ ‘Banken verhogen de leefbaarheid van het
oude dorp en nodigen uit om hier wat langer te vertoeven, zonder dat je meteen op een
terras hoef te gaan zitten.’ ‘Zo houden, is toch keurig en gezellig. bovendien erg veilig.’
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Evenementen
Zou u het op prijs stellen als er vaker evenementen op het Plein zijn?
Geen mening/weet niet

63

Ja

146

Nee

63

Totaal

272
Er is veel animo voor meer evenementen op het Plein. Tal van suggesties worden gedaan
zoals Food festival, sportactiviteiten zoals kooivoetbal of jeu de boules, jaarmarkt, braderie, straattheater, jazz festival, kerstmarkt, eetfestijn, kunstmarkt, mini-kermis, wijn-en
bierfestival enzovoorts.
Maar er zijn ook tegengeluiden. Geen grootschalige feesten, te veel overlast in avonduren,
te veel rommel, herrie en drukte. ‘Geluid staat vaak harder dan in de vergunning toegelaten zou zijn.’
Een aantal geeft aan het nu voldoende te vinden. ‘De huidige frequentie is voldoende voor
het behoud van het dorpsgevoel. Vaker hoeft niet, dan gaat het speciale eraf en wordt het
waarschijnlijk te commercieel naar mijn smaak.’ Of simpelweg: ‘Het Rond is het centrum
van Houten.’ En ‘Het moet geen festivalplein worden.’

Supermarkt
Is de supermarkt belangrijk voor het Oude Dorp?
Geen mening/weet niet

10

Ja

250

Nee

12

Totaal

272
De supermarkt wordt als belangrijk en noodzakelijk gezien in het Oude Dorp. Nodig voor
de dagelijkse boodschappen – zeker voor oudere bewoners in het Oude Dorp - maar ook
een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en trekpleister voor andere winkels. Het zorgt
voor levendigheid, want ‘het is niet elke dag terrasweer’.
Met name het sociaal belang wordt gewaardeerd. ‘Is er altijd druk en heeft een sterk sociaal belang voor de wijk voor bepaalde groepen.’ ‘Zorgt ervoor dat mensen naar het oude
dorp komen.’ ‘Zeer belangrijk voor de levendigheid en buurt en ze zijn ook goed betrokken
bij Houtense samenleving.’
Meerdere keren wordt aangehaald dat de supermarkt wel passend moet blijven qua
grootte bij het Oude Dorp en Plein. ‘Geen supermarkt XL!’, ‘moet wel buurtsuper blijven’,
‘huidige grootte is prima’, ‘het aanzien van supermarkt moet niet bepalend zijn voor
het dorp’. Hier en daar wordt gemerkt dat de supermarkt al te veel is gegroeid en een
buurtsuper moet zijn en blijven.
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Amaliapark
Maakt u gebruik van het Amaliapark?
Nooit

141

Regelmatig

21

Soms

82

Vaak

32

Totaal

276
De helft van de indieners komt nooit in het Amaliapark. Sommigen wisten zelfs niet van
het bestaan af. Redenen die worden aangegeven dat ze er nooit komen zijn: ‘geen bankje te
vinden’, ‘niet erg aantrekkelijk’, ‘lelijk en saai’, ‘vooral hondenuitlaatplaats’.
Dat laatste houdt kinderen tegen om er te spelen. Iemand die er vaak komt, stelt voor om
het middenstuk te omheinen en er een fatsoenlijke losloopplek voor honden van te maken
met opruimplicht.
Sommigen geven aan het gewoon niet te gebruiken en vooral het park zo te laten.
Voorstellen voor verbeteringen zijn: speeltuin, spannende houten padenroute, fruitbomen,
wilde bloemenweiden, bankjes, waterpartijen, blote-voetenpad, frisbeegolf parcours.
Sommigen opperen om hier woningen neer te zetten.
Door fietspad door park aan te leggen of omvormen tot boomgaard kan het beter aangesloten worden bij het Oude Dorp, is een voorstel.
Maar het Amaliapark wordt ook zeer gewaardeerd: ‘Amaliapark is nu een parel in het
oude dorp evenals het plein.’ ‘Dit park heeft een historische waarde met prachtige bomen.’
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De Grund
Stel: de gebruikers van De Grund verhuizen naar een andere locatie. Is deze locatie geschikt voor
nieuwbouw bijvoorbeeld woningen?
Geen mening/weet niet

25

Ja

157

Nee

93

Totaal

275
Het grootste deel vindt de locatie waar nu De Grund staat geschikt voor woningbouw. Met
name voor ouderenhuisvesting, sociale woningbouw, appartementencomplex (jongeren
en ouderen) en combinatie wonen en voorzieningen zoals buurthuis, school. Maar er
worden ook 19-eeuwe of nostalgische villa’s voorgesteld. Er zijn zowel voor- als tegenstanders voor hoogbouw.
Tegenstanders vinden onder meer De Grund te waardevol om te slopen vanwege de
geluidsdichte zaal en gebruik door verenigingen of ze willen het Amaliapark niet opofferen voor woningen of melden dat Houten al genoeg volgebouwd is. Sommigen geven de
voorkeur aan groter Amaliapark dan bouwen op deze plek. Er wordt anders te veel groen
ingeleverd.
Het belang van een multifunctioneel activiteitencentrum wordt ook benoemd. Die moet
vooral op loop- en fietsafstand van het Oude Dorp liggen. Ook is er relativering: ‘Ondanks
nostalgische gevoelens zou het een prima plek voor nieuwbouw zijn, MITS de gebruikers
inderdaad een GESCHIKTE andere locatie krijgen.’
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THEMA Wonen, zorg, onderwijs, spelen
Schoolgebouw
Vindt u het belangrijk dat het schoolgebouw zoals deze er nu staat, behouden blijft?
Geen mening

57

Nee

123

Ja

82

Totaal

262
Velen vinden het schoolgebouw aan de Loerikseweg niet mooi of bijzonder. Het wordt
onder meer ‘verouderd’, ‘lelijk’, ‘afschuwelijk’, ‘gedateerd’, ‘geen grote schoonheid’ genoemd. Ofwel: ‘Misschien wel beeldbepalend, maar zeker geen sieraad.’
Maar het schoolgebouw wordt ook gewaardeerd als ‘kenmerkende bouwstijl voor
scholen uit jaren vijftig’, ‘historisch erfgoed’, ‘prachtig pand’, ‘typerend voor het dorp’ en
‘architectonisch waardevol’. Er is dan ook een deel dat pleit voor behoud van de school.
‘Die school behoort bij het Oude Dorp!’ en ‘authentiek en vertrouwd’. ‘School op deze plek
is karakteristiek voor oude dorp. Zou jammer zijn als dit verdwijnt.’
Toch zijn er veel suggesties om het gebouw te verbouwen of te slopen voor nieuwbouw.
Allerlei voorstellen komen langs: zorgwoningen, laagbouw, combinatie van school en
seniorenwoningen, multifunctioneel gebouw.
Dat er sowieso een school moet zijn in het Oude Dorp komt veelvuldig terug. Het brengt
levendigheid in het Oude Dorp en is een wezenlijk onderdeel van de buurt. ‘Een school
zorgt mede voor toeloop, en aantrekkingskracht en misschien ook wel wat verjonging in
de omliggende buurten.’

Fontein
Vindt u het belangrijk dat de fontein behouden blijft?
Geen mening

35

Ja

190

Nee

47

Totaal

272
De fontein wordt vooral gewaardeerd als een leuke speelplek en vertier voor kinderen.
Maar ook blijkbaar voor dieren. Daarnaast geeft het beweging op het Plein, is het sfeervol
en zorgt het voor een prettig geluid. ‘Het geeft meer smoel aan het Plein.’ ‘Fijn om gedachteloos naar het water te staren.’ ‘Het geeft leven in de brouwerij. De kinderen spelen er
graag bij warm weer. Toen de fontein er niet was, was het een stuk saaier.’
Een waterornament of watertappunt erbij wordt als toevoeging voorgesteld. Enkelen
wijzen op het kostbare onderhoud van de fontein, veelvuldige storingen, vies water vol
bacteriën en gevaarlijk gladde ondergrond.
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Speeltuin
Zijn er voldoende speelplekken in het Oude Dorp?
Geen mening//weet niet

108

Ja

80

Nee

72

Totaal

260
Het merendeel vindt dat er voldoende
speelplekken in het Oude Dorp zijn of
weet het niet of is er niet mee bezig.
Bij degene die aangeven dat er te
weinig speelplekken zijn, zit het vooral
in de invulling van de speelplekken en
waar die zich bevindt. Zo wordt geopperd dat op het Plein meer speelmogelijkheden mogen komen. ‘Graag ook op het plein bij de fontein nog iets om mee te
spelen zegt mijn dochter (6jr).’ Ook fijn als ouders op terras zitten.
Tevens wordt aanbevolen om het plein bij de Van Harteschool open te stellen voor kleine
kinderen tot 6 jaar. Het gemis aan speelmogelijkheden voor de kleinste kinderen komt
meerdere malen terug. Bijvoorbeeld schommels met veilige zitjes.
Suggesties voor ander soort speelgelegenheden zijn er ook: tafeltennistafel, glijbaan,
trapveldje, klim- en klautertoestellen, kabelbaan, speeltoestellen voor 8+ met digitale
opties, basketbalveldje, een uitdagende natuurlijke speeltuin met parcours.

Parkeerterrein Prins Bernhardweg
Vindt u de locatie van het parkeerterrein aan de Prins Bernhardweg geschikt voor woningbouw?
Geen mening//weet niet

35

Ja

75

Nee

144

Totaal

254
Meer dan de helft vindt deze locatie ongeschikt voor woningbouw maar de reden is dat
het noodzakelijk is om te parkeren. Ondergronds parkeren met daarboven appartementen
kan volgens een enkeling maar tegelijkertijd wordt hoogbouw als niet passend bij het
dorp gevonden.
Daarnaast wordt opgemerkt dat het zo vol wordt als hier ook woningen komen, de locatie
te klein en te ingesloten is en het te propperig wordt. ‘Ik ben geen fan van op iedere vierkante meter woningen proppen. Er moet ‘ademruimte’ zijn.’
Voorstanders wijzen op de woningnood, goede plek voor seniorenwoningen met parkeren
er onder en beter hier bouwen dan in Amaliapark of in buitengebied van Houten. ‘Het lijkt
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mij geschikt voor een niet te hoog appartementengebouw, en gezien de ligging vooral voor

ouderen, in de sociale sector.’ ‘Mooie locatie om te wonen.’ ‘Laagbouw met een parkeerkelder.’
Overigens wijzen ook veel voorstanders van woningbouw op het belang van alternatieve
parkeerplaatsen. ‘Als deze garage dan ook voor winkelend publiek toegankelijk is, is het
parkeerprobleem opgelost.’

THEMA Veilig lopen, fietsen, rijden, parkeren
Toegankelijkheid mindervaliden
Is het Plein toegankelijk genoeg voor minder validen?
Geen mening//weet niet

117

Ja

79

Nee

76

Totaal

272
De toegankelijkheid voor mindervaliden kan beter. Aangegeven wordt dat de stoepen vaak
te hoog zijn, veel stoepjes en drempels zijn, te veel oneffenheden, hobbelige stoepen die
dood lopen, te weinig op- en afgangen, te krap voor rollator, schuin aflopende stoepen.
‘Met een buggy/kinderwagen/rolstoel is echt een drama.’
Het wordt belangrijk genoemd, want ‘er wonen veel ouderen in het oude dorp, lopen
achter de rolstoel, met elleboogkrukken of met rollator is erg lastig. Hier graag prioriteit
aan geven!!!’
Maar velen weten het niet omdat het geen issue voor hen is. Daarbij merkt iemand op dat
de gemeente zich niet in alle bochten moet wringen om alles 100 procent toegankelijk te
maken. ‘Dan krijg je duizenden voorzieningen en dan wordt het er voor de valide mens ook
niet prettiger op.’

Parkeerterrein Prins Bernhardweg
Dit parkeerterrein is
Geen mening/weet niet
Noodzakelijk

28
170

Overbodig

21

Te groot

20

Te klein

15

Totaal

254
Het parkeerterrein aan de Prins Bernhardweg wordt door velen als noodzakelijk gezien
(maar niet altijd gewenst) en een klein deel vindt het te klein. Het wordt goed gebruikt
(veel langparkeerders) en maakt de winkels bereikbaar voor mensen die iets verder weg
wonen, slecht ter been zijn en veel of zware producten hebben gekocht.
Geregeld komt terug dat er weinig andere parkeergelegenheid is in het Oude Dorp. Er
wordt gemeld dat het nooit vol staat maar ook dat het vaak vol staat. Dat laatste is vooral
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in het weekend. Ook bijvoorbeeld bij kerkdiensten.

Er wordt geopperd om dit terrein meer te benutten om parkeren op het Plein tegen te
gaan. Het ligt uit het zicht en toch kortbij het Plein. De plek wordt wel als lelijk, onverzorgd en rommelig ervaren. ‘Het zit er nu niet uit op die plek. Je kijkt aan tegen alle achterkanten van de panden aan het plein en dat is geen fraai gezicht.’ Als idee wordt gegeven
om de plek op te vrolijken met graffiti of groen. Overkappen met zonnepanelen wordt ook
genoemd, plus ondergrondse parkeergarage.
Degene die het terrein overbodig vinden, melden dat het vooral door bedrijven wordt
gebruikt, dat dit parkeerterrein maar tijdelijk zou zijn als parkeerterrein bij AH klaar is
en er veel ruimte is voor auto’s in fietsstad Houten. ‘Doordat er zo’n groot parkeerterrein
is, blijven mensen met de auto naar het Oude Dorp komen. Dus schrappen dit terrein, dan
pakken mensen vanzelf de fiets.’

Hoek Prins Bernhardweg en Plein
Vindt u de hoek Prins Bernhardweg en Plein verkeersveilig?
Geen mening//weet niet

11

Ja

47

Nee

205

Totaal

263
Een ruime meerderheid vindt de hoek Prins Bernhardweg en Plein gevaarlijk, chaotisch
en soms ronduit rampzalig. ‘Eén van de gevaarlijkste straten in Houten.’ ‘Geen uitleg
nodig.’ ‘Levensgevaarlijk!’ ‘Te smal en te ingewikkeld.’
Het wordt ervaren als onoverzichtelijk, druk en onduidelijk verkeerspunt waar parkerende auto’s, busjes maar ook reclameborden vaak het zicht of de weg blokkeren. Met name
voor fietsers en voetgangers.
De krappe bocht vergt nogal wat de stuurmanskunst van automobilisten. ‘Er zijn twee in-/
uitgangen van parkeerplaatsen, geparkeerde auto’s langs de weg, winkelend en overstekend publiek, fietsers en een chicane allemaal binnen zo’n 50 meter. Erg onoverzichtelijk
en daarmee onveilig.’
Iemand vindt dat je eigenlijk voetgangersgebied inrijdt. Een ander noemt: ‘Te veel vermenging van soorten deelnemers. Fietsers, winkelwagentjes, auto, vrachtwagens en dan
ook nog erg smalle onoverzichtelijke bocht.’ Het verkeer wordt als gekrioel omschreven
waarbij je ‘ogen in je achterhoofd moet hebben’.
Oplossingen die worden aangedragen zijn autovrij maken van het Plein, alleen toegankelijk maken voor bewoners en parkeren, parkeerverbod voor busjes en eenrichtingsverkeer. Met name die laatste komt vaak terug.
Degenen die het geen issue vinden, stellen bijvoorbeeld dat er geen probleem is als iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Dat door de smalle bocht juist iedereen uitkijkt en
voorzichtig rijdt. ‘Ik begrijp dat het niet altijd heel overzichtelijk is, maar mensen kunnen
zelf goed opletten.’
Daarbij wordt geopperd dat het bij de charme van een oude dorp hoort. En deze plek heeft
een educatieve functie: ‘Nog een van de weinige plekken in Houten waar je kinderen op de
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fiets kan laten ervaren dat ze op hun eigen beoordelingsvermogen moeten vertrouwen.’
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Speeltuin

Ontsluitingen Oude Dorp
Wat vindt u van de huidige ontsluitingen van het verkeer van en naar het Oude Dorp?
Geen mening/weet niet

12

Goed

75

Kan beter

130

Slecht

46

Totaal

263
Over het algemeen worden de hoeveelheid wegen richting Plein gewaardeerd. Wat regelmatig terugkomt is dat de straten erg smal zijn voor de hoeveelheid auto’s en straten
als te druk worden ervaren. ‘Het Oude Dorp en zijn infra is niet gebouwd op veel AUTO
verkeer.’ ‘Eigenlijk niet geschikt voor de hoeveelheid auto’s.’ ‘Liever parkeerconcentraties
aan de randen, straten herinrichten met meer groen.’
Enkele plekken worden aangegeven als te druk of gevaarlijk zoals Herenweg, op de hoek
van Wallerweg en natuurlijk Prins Bernhardweg en Plein.
Als oplossingen worden aangedragen: dorp autoluw maken, vrachtverkeer weren, eenrichtingsverkeer, doorsteek van De Poort naar Prins Bernhardweg, autovrij Plein. ‘Je kan
van teveel verschillende kanten naar het oude dorp. Maak een hoofdroute.’
Maar het wordt ook als prettig ervaren dat het Plein van vijf kanten te benaderen is. Plus
er wordt naar de historie van de vijf wegen verwezen: ‘Het plein is van 5 kanten benaderbaar. Dat is historisch zo ontstaan. Dit was een historisch knooppunt, dat moet je derhalve
ook niet willen veranderen. Want ook dat is cultureel erfgoed.’

Parkeren in omgeving
Vindt u het Plein aantrekkelijker wanneer auto’s in de naaste omgeving moeten parkeren?
Geen mening//weet niet

19

Ja

164

Nee

80

Totaal

263
Het merendeel vindt een Plein zonder auto’s mooier. ‘Blijft een doorn in het oog, te veel
blik op het Plein.’ ‘Oude dorp zou nog aantrekkelijker zijn als het voetgangersgebied zou
zijn.’ ‘Groot voorstander! Geeft veel meer sfeer en woonplezier.’ ‘Historische plek zoals
deze passen geen auto’s.’
Maar velen zijn ook realistisch. ‘Maar er moeten wel voldoende alternatieven zijn om te
parkeren.’ En ‘zolang het niet ten koste gaat van de winkeliers’.
Parkeren aan de randen van dorp wordt als optie gegeven of op brandweerterrein. Als het
maar niet in de eigen omgeving is: ‘Zolang het niet bij ons in de straat is.’ Fietsen propageren wordt ook aangedragen.
De nee-stemmers gaan juist naar het Plein omdat het makkelijk parkeren is. Daarbij wordt
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aangegeven dat omwonenden niet op nog meer verkeer in hun straat zitten te wachten. Er

wordt geopperd dat het Plein gewoon gezellig is zoals het is, auto’s er ook een beetje bij
horen gezien de historische functie van het Plein waar linten samenkomen en de drukte
bij het levendige Plein hoort. ‘Je haalt dan ook het karakter weg’ en ‘auto’s zorgen niet
voor overlast’ zijn reacties. En de eenvoudige reden: ‘Zo is het altijd al geweest. Parkeren is voor consumenten heel belangrijk en natuurlijk ook voor de winkeliers.’ En een
verbaasd: ‘Waarom?’

Autovrij Plein
Vindt u het wenselijk dat er geen autoverkeer is toegestaan op het Plein?
Geen mening//weet niet

11

Ja

126

Nee

126

Totaal

263
De meningen over een autovrij Plein zijn verdeeld. De voorstanders geven reden als: meer
ruimte voor terrassen, beter geschikt als verblijfsgebied, beter voor rustig en gezellig
plein, fietsveiliger, meer sfeer en woonplezier, meer ruimte voor evenementen. ‘Het Plein
leent zicht qua grootte en karakter er voor om er een groot voetgangers- en verblijfsgebied van te maken met veel bomen.’ ‘Geen overlast, stank en drukte van verkeer maar een
plek om lekker te wandelen en te zitten.’
Wel wordt gewezen op de noodzaak voor invalidenplekken, bereikbaarheid van supermarkt, parkeren in de nabijheid van Plein en oplossing voor bevoorrading detailhandel en
horeca.
Tegenstanders willen dat het Plein met de auto bereikbaar moet blijven en er aan de
ondernemers moet worden gedacht. En het Plein wordt niet als gevaarlijk beschouwd. ‘Ik
heb nog nooit een ziekenauto gezien op het Plein. Dus het is veilig! Men houdt rekening met
elkaar: auto’s, fietsers en voetgangers.’ ‘Consumenten laten zich niet sturen in gebruik
van de auto, dus minder mogelijkheden tot dichtbij parkeren gaat ten koste van de detailhandel en horeca.’
Daarnaast wordt erop gewezen dat een groter plein door auto’s te weren niet per se
meer sfeer heeft. ‘Het kan ook kaal en leeg worden hierdoor.’
Autoluw wordt ook door tegenstander van autovrij plein aangedragen: ‘Het beste is m.i.
het autoluw maken van het plein en zo min mogelijk zwaar vrachtverkeer.’
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Overige suggesties
Vooral het belang van het behoud van het historische dorpskarkater komt veelvuldig
terug. ‘Een frisse blik is prima, maar behoudt ook het dorpse karakter.’ Zo houden en niks
doen wordt ook geopperd. ‘Lekker laten zoals het is en goed onderhouden.’ ‘Het Oude Dorp
het Oude Dorp laten. Sfeervol, lekker druk. Kortom een plaats waar je graag naar toe
gaat.’ Maar ook: ‘Laten zoals het is. Besteed het geld maar aan de zorg in Houten.’
Wat meerdere malen genoemd wordt, is de behoefte aan kleine winkeltjes, slager,
kaas-notenwinkel, evenementen en meer groen. ‘Laat het Plein het bruisende hart van
Houten worden.’
Wat weinig waardering kan krijgen, is meer (moderne) nieuwbouw en sloop van panden.
Klimaatvriendelijke maatregelen worden ook voorgesteld zoals ontstenen, meer groen en
circulair bouwen.
Daarnaast is er waardering voor het geven van de eigen mening. ‘Uitstekend initiatief
deze vragenlijst, fijn dat we de mogelijkheid krijgen tot inspraak.’

Analyse en opstellen rapportage:
Janine Leunessen
Adviseur/projectleider De Wijde Blik
30 september 2019
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frisse
blik
OP HET OUDE DORP
Aan de slag met Oude Dorp
tijdens werkateliers
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Aan de slag met Oude Dorp
tijdens werkateliers
Na de publieke vragenroute ‘Frisse Blik op het Oude Dorp’ afgelopen zomer waarbij we
meningen en wensen over het Oude Dorp in kaart hebben gebracht, zijn we eind september gestart met thematische werkateliers. De gemeente Houten vindt het namelijk
belangrijk dat inwoners de gelegenheid krijgen om mee te praten over wat zij belangrijk vinden. Vier weken lang zijn deelnemers op donderdagavonden in het gemeentehuis
van Houten aan de slag gegaan met vier thema’s over het Oude Dorp.
Dit waren:
D

26 september

Werkatelier Historisch Dorpskarakter

D

3 oktober

Werkatelier Wonen. Zorg. Onderwijs. Spelen

D

10 oktober

Werkatelier Winkelen. Uitgaan. Ontmoeten. Cultuur

D

17 oktober

Werkatelier Veilig lopen, fietsen, rijden, parkeren

Iedereen die geïnteresseerd is in het Oude Dorp en mee wil praten over de herijking van
de visie op het Oude Dorp, was welkom. De deelnemers hebben zich persoonlijk opgegeven. De opkomst van de werkateliers is wisselend geweest qua samenstelling maar mag
met rond de dertig deelnemers hoog genoemd worden. De aanwezigen kwamen hoofdzakelijk uit het Oude Dorp.
Helaas is het aandeel jongeren zeer laag geweest. Het bleef bij een enkeling. Omdat dit als
een groot gemis wordt ervaren, is er ruim een maand later een extra werkatelier voor
Houtenaren tot 35 jaar gehouden waarin alle thema’s in één bijeenkomst aan bod kwamen.
Hiervan is een apart verslag gemaakt.
Alle werkateliers hebben in grote lijnen dezelfde opzet gehad. Alleen de werkvorm heeft
gevarieerd.
D

Terugblik op de resultaten van de publieke vragenroute per thema

D

Toelichting of presentatie over het thema, al dan niet door deskundigen

D

Aan de slag met het thema samen, in groepen of alleen

D

Gezamenlijke afsluiting door opbrengst van werkatelier te bekijken

In deze rapportage doen we verslag van de afzonderlijke werkateliers. We hebben zo
secuur en getrouw mogelijk alle gegevens verwerkt. De oorspronkelijke stukken zijn
gedigitaliseerd en bewaard. Deze rapportage is een weergave van de opbrengsten van de
werkateliers op basis van verslagen, wat ter plekke is genoteerd en wat deelnemers hebben opgeschreven en getekend. De resultaten sluiten aan bij de publieke peiling en tonen
vooral aan hoe dierbaar het Oude Dorp voor Houtenaren is. En ze laten zien dat Houtenaren graag betrokken willen zijn bij veranderingen en luisteren en meepraten waarderen.
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Janine Leunessen, Theo Dohle
De Wijde Blik

Werkatelier
Historisch dorpskarakter
Datum
Welkom door
Gespreksleider
Deskundige aan het woord

26 september 2019
Margaret Raijmakers, Gemeente Houten
Janine Leunessen, De Wijde Blik
André de Wilde, Compositie 5 Stedenbouw

De publieke peiling ‘Frisse Blik op het Oude Dorp’ heeft duidelijk gemaakt dat op een
enkeling na iedereen het historisch dorpskarakter van het Oude Dorp belangrijk
vindt. Tijdens het eerste werkatelier zijn we hier dieper op in gegaan om te achterhalen wat de betekenis is van historisch dorpskarakter en wat er voor nodig is om
dit te behouden.
Aan de hand van beeldmateriaal heeft stedenbouwkundige André de Wilde uitleg
gegeven over de historie van Houten en wat daar nog van te zien is in het Houten van
vandaag. Daarnaast heeft hij ook laten zien hoe in de toekomst op verschillende wijze
rekening kan worden gehouden met die historische waardes.
Na deze inspiratiesessie hebben de deelnemers op een groot paneel met de plattegrond van het Oude Dorp in drie vragenrondes aangegeven wat zij belangrijk vinden
wat betreft het historisch dorpskarakter. Overigens zullen de antwoorden niet allesomvattend zijn maar het geeft een beeld wat de deelnemers belangrijk vinden.
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Resultaten in 3 vragenrondes
			 1e vragenronde: wat moet behouden blijven in het Oude Dorp?
Monumentaal aanzicht. Bomen. Muziektent. Kerken. Historisch stratenpatroon en zichtlijnen. Huidige aantrekkingskracht van winkels en horeca. Diversiteit aan gevels. De Brink.
Klinkers op straat. Restaurantjes. Monumentale panden Herenweg en Burgemeester Wallenweg. Stenen Poort. Dorpse sfeer. Aanzicht Lobbendijk. Authenticiteit van kerk bewaken
2e vragenronde: Wat kan verbeterd of benadrukt worden?
Klinkers/natuursteen behouden. Meer bankjes of zitplekken op Plein. Meer winkels (met
meer uitstraling). Meer regie op nieuwbouw om historisch karakter te onderstrepen.
Parkeerplaatsen minder zichtbaar maken. Passage en Van Harteschool verbeteren.
Voorwaarden voor uitstraling van marktkramen. Woningbouw voor senioren en jongeren.
Meer groen. Afvalcontainers weg. Minder reclame-uitingen. Straatverlichting. Bomen
uitlichten. Autovrij Plein. Eenrichtingsverkeer. Planten aan lantaarns. Parkeerplaats Prins
Bernhardweg ondergronds en daarboven appartementen.
			 3e vragenronde: Waar is ruimte voor vernieuwing?
Parkeerplaats aan Prins Bernhardweg tot aan de Engel, De Grund, Van Harteschool
worden aangegeven als locaties de nieuw ontwikkeld kunnen worden. Maar geen hoogbouw en in overeenstemming met dorpskarakter. Fiets- en autostalling mag ook minder
zichtbaar. Particuliere initiatieven zouden toegejuicht moeten worden. Park zou mooier
ingericht kunnen worden. De Passage vernieuwen met mogelijkheid om zittend ijsje eten
of koffie drinken.
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Plenaire discussie over Historisch Dorpskarakter
Tijdens en aan het einde van de vragenrondes is er veel gediscussieerd. Daarbij is het
vooral gegaan over de verschillende zienswijzen, wat valt onder historische waarde en
hoe kan behouden worden wat wij belangrijk vinden? Hieronder de samenvatting van de
discussie.
			

Wanneer is iets van historische waarde?
De meningen lopen uiteen. Het is te beperkt om met een jaartal de historische waarde te
bepalen van gebouwen. Vaak kunnen nieuwere gebouwen nog historische waarde krijgen.
Gooi daarom niet te snel veel weg. Of iets mooi is, is ook een kwestie van smaak. Het kan
een momentopname zijn.
Als er een definitie van historische waarde gevormd kan worden dat
toepasbaar is op het Oude Dorp, dan wordt aangegeven dat het een
bijdrage moet zijn aan sfeer en dorpskarakter. Het geeft een “gevoel
van thuis komen”. En dat kan eigenlijk zowel oud als nieuw zijn. Diversiteit en grilligheid worden geaccepteerd. Andere termen die passen
bij historische waarde zijn: uniek, authentiek, herkenbaar, laagbouw,
eigen identiteit waarbij het imperfect mag zijn. Eenvormigheid moet
in het Oude Dorp voorkomen worden, net als opgelegde functionaliteit
zoals bij Het Rond het geval is.
Conclusie: Om het historische dorpskarakter van het Oude Dorp te
behouden, moeten gebouwen en voorzieningen de sfeer en het dorpskarakter bevorderen, de ziel van het Oude Dorp dragen en een gevoel
van thuis komen geven.
		

Wat mag verbeterd worden of zelfs weg?
De Passage van het Plein naar de parkeerplaats vinden velen lelijk
en niet functioneel. Mag weg of geef het een facelift, is het devies.
De parkeerplaats aan de Prins Bernhardweg kan mooier en beter
ingericht worden.
Over de Van Harteschool zijn de meningen verdeeld: van behouden

(typisch jaren ’50 architectuur) tot slopen/nieuwbouw. Er is begrip voor sloop want het
gebouw is “op”. Maar behoud van (deel van) de gevel zou ook gewaardeerd worden. Deelnemers benadrukken dat de aanwezigheid van een basisschool in het Oude Dorp goed is.
De Grund mag volgens velen qua gebouw weg: het voegt niets toe aan het historisch
dorpskarakter. Wel moet er ter vervanging een nieuw sociaal-cultureel centrum komen.
Reclameborden, afvalcontainers, afvalbakken ervaren deelnemers als storend en worden
gezien als obstakels. “Verlichting en reclame mag meer ingetogen.” Ook de bestrating kan
beter met behoud van klinkers en misschien de toevoeging van grind.
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Als er vernieuwd gaat worden, waar moet het dan aan voldoen?
Het moet binnen de omgeving passen. Jaren 20 en 30 bouwstijl wordt voorgesteld maar
moderne architectuur kan ook voor een mooi contrast zorgen. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat vernieuwingen kwaliteit, statigheid en een toegankelijke stijl moeten
hebben. Het belangrijkste is dat de schaal van het Oude Dorp in stand blijft. Ofwel zoals iemand tijdens deze bijeenkomst noteerde: “Het gaat om het versterken van het historische
en nostalgische karakter van het Plein en aangrenzende omgeving. We moeten er voor
zorgen dat inwoners, ondernemers en bezoekers van het Oude Dorp zich blijven herkennen en kennen zodat het prettig is om te ondernemen, wonen, winkelen en te bezoeken.”

			

Wat is de rol van de gemeente?
Voor het behoud van het historisch dorpskarakter wordt de rol van de gemeente ter
discussie gesteld. De gemeente Houten moet aandacht hebben voor behoud van historische panden. En wat is dat de gemeente waard? Dat geldt voor zowel financiering als
advisering en investering in openbare ruimte. Nu is het plan om de herijking van de visie
op het Oude Dorp te financieren met grondexploitatie en komt er misschien geen extra
investering. Bij de haalbaarheid hiervan worden vraagtekens gezet. “Historisch behoud
moet geen sluitpost zijn en volledig uit grondverkoop betaald worden. Waarborg en
beschermen van historie kost geld en mag geld kosten.”
Een andere boodschap aan de gemeente is dat zij moet beseffen dat functionaliteit en
historie niet altijd samen gaan, net als duurzaamheid en historisch behoud. Velen vinden
zonnepanelen op historische panden er bijvoorbeeld niet uitzien.
Het weer instellen van een welstandcommissie wordt zowel toegejuicht als afgewezen.
Een adviserend en toetsend orgaan is een voordeel. “Enige sturing is wel degelijk gewenst.” Nadeel is dat het altijd subjectieve meningen van personen betreffen en het weer
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voor meer regelgeving zorgt.

Werkatelier
Wonen. Zorg. Onderwijs. Spelen
Datum 3 oktober 2019
Welkom door Margaret Raijmakers, Gemeente Houten
Gespreksleider Theo Dohle, De Wijde Blik

Tijdens het tweede werkatelier is er in twee groepen gesproken over de thema’s Wonen & Zorg en Onderwijs & Spelen. Onder begeleiding van een discussieleider hebben
de deelnemers in twee sessies over de vier thema’s kunnen praten. Hierbij ging het
om wensen, zorgen en ideeën op te halen. Voordat de groepssessies begonnen, zijn
eerst plenair de meningen over de thema’s gepeild waarbij de resultaten direct op
een scherm zichtbaar waren.
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Plenair meningen peilen

Even oefenen: hoe bent u vanavond gekomen?

Te voet

Auto

Op de fiets
Bromfiets

De stelling: vindt u dat er meer woningen moeten komen in het Oude Dorp
(meer opties mogelijk)
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Ja, dit is zo’n

Ja, meer wonin-

Ja, er is behoefte

Nee, er is geen

Nee, dat is niet

mooie plek, dat

gen is goed voor

aan bijv. senio-

ruimte meer

goed voor socia-

gunnen we meer

de vitaliteit van

renwoningen

over

le samenhang

mensen

het Oude Dorp

Wat voor woningen zouden er bij moeten komen?
(meer opties mogelijk)

Voor ouderen

Voor jonge

Voor gezin-

Voor men-

Voor status-

starters

nen

sen met een

houders

Anders

beperking

Stelling: zijn er voldoende zorgvoorzieningen in het Oude Dorp?

Ja

Nee

Weet niet

Stelling: Zorg bieden kun je ook als vrijwilliger
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Nee, dat is iets voor

Ja, ik ben al vrij-

Ja, ik doe het nog niet

professionals

williger die (mantel)

maar wil wel vrij-

zorg levert

williger worden

Stelling: een nieuwe school moet een brede school worden
Oneens, er moet vooral een school zijn

Eens, het gebouw moet volop worden gebruikt

scholing en cursussen
volwassenonderwijs
leslokaal voor koren
verenigingsleven
sportzaal voor omwonenden
volwassen les anderstaal
volwassen educatie

vereniging

clubjes

zorgwoningen en woningen
volwassenenonderwijs
culturele doeleinden

opvang

kna

voedselbank

onderwijs

speelplaats

cursussen

kinderopvang

leer begeleiding
oefenen koren
kinderdagopvang

dgl

zorg

workshop
culturele ruimte
volwassenonderwijs
culturele activteiten
multifunctionele ruimte
ruimte voor verenigingen

harmonie

ouderen bijeenkosmten

cultuur

bibliotheek
presentatieruimte
avondschool
naschoolse opvang
sportlokaal bv fysio

kultuur

lezingen

sport

Wat past in een nieuwe school? Wat is uw suggestie?

oefenruimte kna
muziekonderwijs
oefenen fanfare
bejaardensoos
sport of yoga

muziekschool
culturele activteiten
krachtfabriek
parkeren ondergronds

onderdak verenigingen

muziekles

avondschool
wijkcentrum

Stelling: er zijn voldoende speelplekken

Nee, er mag meer bijkomen
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Ja, er zijn voldoende plekken

Ja, besteed het geld liever aan iets anders

Voor wie moeten er vooral speelplekken komen?
Kinderen op de basisschool

			

Kinderen tot 0 tot 4 jaar

Kinderen op de middelbare school

De resultaten uit de groepssessies
Wonen & Zorg
> Behoefte aan woningen tegenover schaarse bouwgrond wordt onderkend maar er
kunnen best nog woningen bij. Maar die mogen niet hoger zijn dan 3 tot 4 woonlagen.
> Gemeentelijk beleid voor voorzieningen nodig.
> De Grund is prima als woningbouwlocatie, maar belangrijk is dat het groen blijft. Het
gevoel is dat woningbouw ten koste gaat van groen.
> Zorg ervoor dat er geschikte en voldoende seniorenwoningen in het Oude Dorp komen
zodat ouderen er kunnen blijven wonen. Zorg, voorzieningen en eventueel dagbesteding voor ouderen dichtbij is belangrijk. De wens is om zorg kleinschalig en op
loopafstand te houden.
> Er wordt voorgesteld niet alleen ouderen bij elkaar te zetten, maar ook te zorgen voor
gemengde woonvormen. Of waar meerdere generaties onder één dak kunnen wonen.
Ook wordt gepleit voor levensloopbestendig wonen.
> Parkeerplaats aan de Prins Bernhardweg kan bouwlocatie zijn. Langs de rand passen
starterswoningen en parkeren kan er aantrekkelijker uitzien zoals deels ondergronds.
> De meningen over hoogte van appartementengebouw bij Amaliapark verschillen.
> Over hoeveelheid groen in het Oude Dorp is er tevredenheid, maar het mag niet minder worden.
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Onderwijs & Spelen
> Wonen bij school zou mogelijkheid kunnen zijn. Sommigen zijn
voorstander van onderwijs en wonen in één gebouw; anderen
juist niet.
> Een brede school waar verschillende functies samenkomen,
wordt voorgesteld. Zoals voor- en naschoolse opvang voor
kinderen maar ook een bestemming voor de avonduren zoals
volwassenenonderwijs, sportclubjes etc). Zo wordt de school
een levendige plek in de buurt.
> Het schoolgebouw zou ook flexibel ingedeeld kunnen worden zodat ingespeeld kan worden op fluctuerende leerlingenaantallen.
> Spelen in het groen moet veilig zijn. Het Amaliapark kan geschikter gemaakt worden voor spelen zodat het meer is dan een
hondenuitlaatplek.
> Er moeten ook speelvoorzieningen voor oudere kinderen (tieners) komen.
> Bij de school zou ook gewoon gespeeld moeten kunnen worden.
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Werkatelier
Winkelen. Uitgaan. Ontmoeten. Cultuur
Datum
Welkom door
Gespreksleider
Deskundigen aan het woord
		

10 oktober 2019
Jules Tonneijk, Gemeente Houten
Theo Dohle, De Wijde Blik
Wilbert Kroesen, Ecorys en Simone van Laar, Koninklijke
Horecabond Nederland

Tijdens het derde werkatelier hebben Wilbert Kroesen van Ecorys en Simone van Laar
van Koninklijke Horecabond Nederland uitleg gegeven over de toekomstige ontwikkelingen voor winkelen, uitgaan en cultuur. Wilbert Kroesen liet weten dat online shoppen nog meer impact gaat hebben op het slinkende winkelaanbod in winkelstraten.
Vooral producten die niet dagelijks gekocht worden, zullen vaker via internet worden
gekocht. Op horecagebied ziet Simone van Laar een ontwikkeling naar meer eetzaken
en minder cafés. Voorts verwachten beiden dat er meer combinaties tussen food en
non-food komt waarbij beleving voorop staat.
Nadat de deskundigen aan het woord zijn geweest, zijn de deelnemers gaan speeddaten langs drie thematafels Uitgaan/horeca, Winkelen en Cultuur. Bij elke tafel hebben
mensen binnen 7 minuten hun wensen en ideeën kunnen opschrijven. Na drie rondes
hebben ze de suggesties die hen erg aanspreken, kunnen beoordelen met stickers.
Daarna zijn de resultaten plenair met de deskundigen besproken.
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De opgeschreven wensen en ideeën per thema, met de beoordelingen
Kansen/Mogelijkheden
Cultuur
Kleinschalige concerten – ‘zomeravond’

11

Kunstenaarscollectief in een leuke ruimte

6

Beeldenexpositie buiten

5

Met ‘welstand’ sturen

5

Verbinding kerk en cultuur (open monumentendag)

5

Versterking entourage ‘Het Oude Dorp’

3

Rondleidingen over ‘Het Oude Dorp’

1

Beginnende artiesten

0

Toelichting: Er is behoefte aan culturele evenementen maar er wordt aangegeven dat
gemeentelijke procedures lang zijn, er is veel wet- en regelgeving en mensen klagen snel
over overlast. Daarnaast is de elektriciteitstoevoer onvoldoende geregeld en veiligheid
moeilijk te garanderen. Dit alles demotiveert om iets te organiseren. Klassieke concerten
wordt als optie gegeven want daarvoor zijn minder hoge veiligheidseisen nodig.
Simone van Laar van Koninklijke Horecabond Nederland ziet ook dat evenementen afzwakken. Horecaondernemers leggen vaak geld bij en vergunningen schrikken af. Daarnaast
nemen jongeren drank mee.
Degene die het idee van een kunstenaarscollectief heeft aangedragen, geeft aan dat dit
voor verbinding zorgt en plaatselijke kunstenaars een podium geeft. Zo zouden er tevens
buiten exposities gehouden kunnen worden.
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Kansen/Mogelijkheden
Winkelen
Slager

9

Albert Heijn zo houden

8

Lokale productenmarkt

6

Brocante markt (kerst)

6

Handwerkzaakjes / stofjes etc

5

Koffiehoek Albert Heijn

5

Ontwerp / atelier / combineren winkel

3

Markt uitbreiden

3

Creatief winkelen / spullen / knutsel workshops

3

Gebied vergroten denk aan atelier / kunst / cadeauartikelen

3

Goede viswinkel

3

Albert Heijn vergroten

3

Passage opknappen met stoelen en tafels

3

Delicatessen zaak - Kaas / noten etc.

3

Niet te grote ketens

2

Koffiehoek bakker

2

Goed pizzarestaurant

1

Braderie kunstmarkt / niet voor winkeliers

1

Albert Heijn verkleinen

0

Toelichting: Er lijkt behoefte aan een slagerij in het Oude Dorp. Wilbert Kroesen van
Ecorys licht toe dat het assortiment van een slager wel moet uitstijgen boven die van
de supermarkt. Zeker als er een prijsverschil is. Een viswinkel is volgens hem ook niet
winstgevend maar een viskraam maakt wel kans van slagen.
Wilbert Kroesen geeft aan dat door de toename van internetshoppen veel winkels het
moeilijk hebben. Met name voor producten die je niet dagelijks koopt zoals kleding, elektronica, speelgoed. Het aandeel van supermarkt is daarentegen bijna niet verminderd. In
de toekomst zullen er volgens hem meer combinaties komen van retail en horeca.
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Kansen/Mogelijkheden
Uitgaan / Ontmoeten
Minimaal 1x per maand muzikaal intermezzo / klassiek / band /

9

gitaar
Goed pizzarestaurant op het plein

8

Kerstmarkt met privé - niet winkeliers

8

Muzientent regelmatig ter beschikking stellen - vrij spel zonder

7

horeca
Combinatie horeca en retail / foodservice

6

Combinatie horeca en winkels

5

Draaiorgel

4

Mimespelers

4

Poppenkast

3

Muziekwedstrijd kinderen

3

Zomeravondconcerten - klassiek / modern (kleinschalig)

3

IJsbaan op het plein (Oude Dorp)

2

Meer (Houtense) bands laten spelen

2

Cabaret

1

Oude films in het Oude Dorp

1

Uitbreiding gebied met kleinschalige tentjes

1

Pannenkoekenrestaurant

1

Gevarieerde horeca in soort en prijs, zondag open

0

Verhalenvertellers

0

Poëzie

0
Toelichting: Opvallend is dat de kerstmarkt goed scoort waarbij aangegeven wordt dat het qua opzet klein en intiem moet zijn waarbij er ook plek
voor andere aanbieders dan de bestaande winkeliers moet zijn. Daarnaast zou muziek op het Plein en in de muziektent gewaardeerd worden.
Een pizzarestaurant lijkt ook in een behoefte te voorzien. Een pannenkoekenrestaurant zou minder rendabel zijn. Volgens Wilbert Kroesen van
Ecorys is het Oude Dorp geen goede plek: pannenkoekenrestaurants zitten
meestal langs wandel- en fietsroutes en moeten veel stoelen hebben om
rendabel te draaien.

Simone van Laar van Koninklijke Horecabond Nederland geeft aan dat vooral kroegen
onder druk staan en er begint een overaanbod te komen aan eetgelegenheden. Koffiezaakjes en lunchtenten schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit komt omdat de investering
hiervoor relatief laag is en er is geen specifieke vergunning voor nodig. Daarnaast zullen
36

de thema’s gezondheid en vegetarisch een steeds belangrijkere rol spelen in de horeca.

Werkatelier
Veilig lopen, fietsen, rijden, parkeren
Datum
Welkom en afsluiting
Gespreksleider
Deskundige aan het woord

17 oktober 2019
Margaret Raijmakers, Gemeente Houten
Janine Leunessen, De Wijde Blik
Alex Mulders, Mobiliteit Goudappel Coffeng

Het vierde en laatste werkatelier zijn de deelnemers zelfstandig of samen aan de slag
gegaan met hun eigen routes te tekenen op plattegronden van het Oude Dorp. Daarbij
hebben ze allerlei suggesties kunnen geven wat er verbeterd kan worden om veiliger
en beter te kunnen lopen, fietsen, rijden en parkeren.
Alex Mulders van Mobiliteit Goudappel Coffeng heeft de aanwezigen uitgelegd hoe
goed doordacht verkeerssysteem Houten heeft en welke ontwikkelingen er in de
toekomst zijn te verwachten qua mobiliteit. Zoals allerlei elektrische voertuigen en
alternatieve vervoerssystemen.
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De suggesties van de plattegronden
Voetgangers
> De stoep voor de kerk aan het Plein loopt schuin af en verderop richting Plein ontbreekt een stoep
> Vanaf Burgemeester Wallerweg naar Plein slecht zicht bij oversteken
> Bij ingang Gierstoord en Linzenoord stoep verlagen want veel bewoners gebruiken
scootmobiel, rolstoel of driewieler
> Trottoirs breder en egaler maken voor rolstoelgebruikers en rollators
> Plein duidelijk voetgangersgebied laten zijn waar auto te gast is
> Zebrapaden aanleggen en afremmende maatregelen nemen
> Reclameborden op stoep verbieden want deze hinderen
> Logische oversteekpunten aangeven
> Drempel en zebrapad in bocht Prins Bernhardweg en Plein

Vrachtverkeer
> Vrachtverkeer moet aparte route krijgen
> Stoepen terug in Burgemeester Wallerweg, schuin tegenover kerk
> Geen vrachtverkeer door Prins Bernhardweg: oude huizen krijgen scheuren ervan.
Alternatieve route via Dorpsstraat, Loerikseweg en Schoolstraat
> Bevoorrading winkels aan achterzijde (kant parkeerplaats)
> Geen groot vrachtverkeer op het Plein: leveranciers in kleinere, elektrische wagen
laten leveren vanaf de Rondweg
> Aanvoer vrachtverkeer via Loerikseweg
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Parkeren
> Onder Plein parkeergarage voor minimaal 150 auto’s voor langparkeren. In- en
uitgang vanaf de Vlierweg en/of Burgemeester Wallerweg.
> Woningbouw en ondergronds parkeren op parkeerterrein Prins Bernhardweg
> Handhaven blauwe parkeerzone
> Parkeerverbod langs wegen op Plein: alleen laden/lossen ivm winkels
> Op Plein verblijven en niet parkeren. Alleen invalidenplaatsen.
> Bestaande parkeerplaatsen op het Plein en aan Prins Bernhardweg behouden en
parkeerterrein achter supermarkt vergroten
> Niet parkeren einde Prins Bernhardweg voor de bocht
> Parkeerplaatsen Plein dieper maken of minder opvallend
> Parkeerplaatsen op Plein groen maken
> Op meerdere plekken ondergronds parkeren met wonen er boven
> Bij festiviteiten P&R met leenfietsen of golfkarren
> Parkeerverbod waar geen P-bord staat
> Meer efficiënte indeling parkeerplaatsen Prins Bernhardweg en bij De Engel en
deze verbinden
> Meer parkeren aan Vlierweg
> Straten rondom Plein blauwe zone
> Geen ondergronds parkeren op Plein vanwege monumentale bomen
> Vergroten maar zeker behouden parkeerterrein voor supermarkt
> Bomen op parkeerterrein Prins Bernhardweg
> Kort parkeren in buurt van Plein maar ontheffing voor bewoners
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Verkeersroutes
> Rotonde aan begin Koningin Julianastraat
> Koningin Julianastraat: auto te gast straat
> Eenrichtingsverkeer Prins Bernhardweg: eenrichting vanaf Plein naar
Prins Bernhardweg
> Eenrichting op Plein
> Scherpe, gevaarlijke bocht Prins Bernhardweg/Plein vermijden met auto, fiets en
oversteken is hier ook als voetganger onoverzichtelijk en gevaarlijk.
> Eenrichtingsverkeer vanuit Prins Bernhardweg richting Plein; geen doorgaande weg
voor supermarkt
> Eenrichtingsverkeer via Koningin Julianastraat en via Schoolstraat weer uit
> Extra ontsluiting naar het Plein vanaf tankstation richting Prins Bernhardweg
> Tevreden zoals het nu allemaal is
> Verbodsbord eind Prins Bernhardweg richting Plein
> Eenrichting op parkeerplaats voor supermarkt
> Afsluiten in-en uitgang parkeerterrein achter passage
> Loerikseweg opwaarderen voor route naar Plein
> Eenrichtingsverkeer aan westzijde Plein en tweerichtingsverkeer aan oostkant
> 30km zone beter handhaven
> Prins Bernhardweg auto te gast
> Toegangswegen behouden
> Wegen naar Plein zo laten
> Hoofdroutes maken met eenrichtingsverkeer
> Drempels maken tegen hardrijden

Fietsers
> Fietsen stallen voor supermarkt waar nu parkeerplaatsen zijn. Recht voor AH
invalidenwagens en winkelkarren.
> Fietsen weg voor winkels aan lange zijde van Plein en daarvoor een fietsstrook
> Overdekte fietsenstalling bij supermarkt
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Plein
> Plein open houden voor alle verkeer
> Weg en stoepen gelijk maken
> Plein niet afsluiten voor auto’s of autoluw maken. Wel beter verdelen door eenrichtingsverkeer.
> Rolstoel- en rollator pad
> Autoverbod op zondag
> Logische looproutes op Plein
> Containers vanaf stoep bereikbaar maken
> Parkeren op Plein tot minimum beperken
> Geen autovrij Plein: zo houden
> Plein autoluw gebied zonder drempels
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frisse
blik
OP HET OUDE DORP
Extra werkatelier over het Oude Dorp
voor inwoners tot 35 jaar
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Extra werkatelier over
het Oude Dorp voor
inwoners tot 35 jaar
De opkomst van de vier werkateliers op 26 september en 3, 10 en 17 oktober is goed
geweest maar er is geconcludeerd dat er weinig tot geen jongere Houtenaren hebben
meegedaan. Dat wordt als een gemis ervaren. Om inwoners tot 35 jaar ook duidelijk een
stem te geven in de herijking van de visie op het Oude Dorp, heeft de gemeente Houten
besloten een extra werkatelier voor deze inwoners te organiseren.

Via sociale media zijn inwoners tot 35 jaar opgeroepen om onder het genot van een
drankje en bitterbal bij De Roskam aan het Plein mee te praten over de toekomst van het
Oude Dorp. Ook heeft een betrokken inwoner een beroep gedaan op zijn leeftijdsgenoten
en hen gestimuleerd om te komen. Een oproep van de schoolleiding leidde tot de komst
van een groep ouders van de school waarvan een deel ouder was dan 35 jaar.
Dit is de rapportage van het extra werkatelier in De Roskam. Net als bij de vorige
rapportage hebben we zo zorgvuldig en getrouw mogelijk de gegevens verwerkt en
de discussies weergegeven. Ook hier was weer duidelijk te merken hoe betrokken
Houtenaren zijn bij hun woonomgeving en het Oude Dorp waarderen.
Janine Leunessen
De Wijde Blik
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Extra werkatelier over Oude Dorp
Voor inwoners tot 35 jaar
Datum
Welkom en afsluiting
Gespreksleider
Deskundigen aan het woord
		
		
		
		

25 november 2019
Wieneke Wolthuis, Gemeente Houten
Janine Leunessen, De Wijde Blik
Margaret Raijmakers en Jules Tonneijck, projectleiders
van gemeente Houten, Nicole Korsten van Mobiliteit
Goudappel Coffeng, André de Wilde, stedenbouwkundige van
Compositie 5 Stedenbouw en Cees Strooper, gemeentelijk
beleidsadviseur wonen

		
		
Aantal deelnemers: er waren circa 25 inwoners waarvan
		 circa de helft ouder dan 35 jaar

In dit extra werkatelier zijn alle onderwerpen van de vorige vier werkateliers
op bondige wijze ter sprake gekomen. In drie rondes hebben de ongeveer dertig
aanwezigen hun wensen en ideeën kunnen geven over wat zij mooi vinden en willen
behouden, de voorzieningen, het verkeer en de inrichting van het Oude Dorp. Dit
konden ze op bierviltjes schrijven plus aangeven op een plattegrond van het Oude
Dorp. Per ronde zetten we de resultaten op een rij.
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Ronde 1
Wat vind jij mooi aan het Oude Dorp? Wat waardeer je en wat moet behouden
blijven?
> De oude bomen
> Het Plein
> Oude Dorp geeft Houten karakter
> Sfeer en gezelligheid
> Plein voor de kerk
> Winkels
> Alles bij de hand en marktkramen op zaterdagen
> Het idyllische karakter
> Kleinschalig en beperkt parkeren
> Dorpse karakter met school om de hoek en horeca voor jong en oud
> De historische en klassieke uitstraling
> Authentieke karakter, sfeervol met gevoel van nostalgie
> Terrasjes (in de zomer)
> Dorpse verbinding met ruimte en groen
> Oude Dorp in de vroege ochtend en avond
> Kleinschaligheid en rust
Doorvragend over waarom het belangrijk is om het historische
karakter van het Oude Dorp te behouden, komt naar voren dat het
Oude Dorp als uniek en authentiek wordt gezien. Het vormt een
groot contrast met de rest van Houten dat van latere datum is. Het
Oude Dorp is tastbare emotie die recht tegenover Het Rond staat,
het andere moderne en meer rationele centrum van Houten. Het
Oude Dorp zorgt meer voor verbinding en geeft de oorsprong van
Houten weer.
Om het oorspronkelijk karakter van het Oude Dorp te behouden,
dient volgens aanwezigen samenhang te zijn tussen de plannen
van ondernemers en de gemeente. Daarnaast stelt iemand voor om
monumentale bomen via een lijst een beschermde status te geven
en zou het instellen van een welstandscommissie positief zijn. Zo
kan het karakter van het Oude Dorp beschermd worden en ervoor
zorgen dat eventuele nieuwbouw in de omgeving past qua grootte,
hoogte, invulling en stijl.
Over het behoud van het schoolgebouw van de Van Harteschool zijn
de meningen verdeeld. De een vindt de bouwstijl echt passen bij
het Oude Dorp en pleit voor behoud; een ander vindt sloop/nieuwbouw niet erg mits het nieuwe gebouw in de buurt past. Waar wel
iedereen het over eens is, is dat het schoolgebouw zijn beste tijd heeft gehad en er een oplossing moet komen
voor de Van Harteschool. Al dan niet in combinatie met woningen of sociaal-culturele voorzieningen. En er is
overeenstemming dat er in het Oude Dorp sowieso een basisschool hoort te zijn. En het liefst op dezelfde plek.
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Ronde 2
Wat mis je in het Oude Dorp en wat kan beter?
> Speelplein
> Bestrating
> Kruispunten
> Meer kleine culturele activiteiten
> Meer unieke, ambachtelijke en kleine winkeltjes zoals sigarenboer, boetiek, slager
> Mogelijkheid voor verhoogde dakkapel
> Verkeersveiligheid
> Meer wandelruimte en minder verkeersbewegingen
> Minder auto’s
> Meer groen, bloemen en ruimte voor bomen, maar zonder de overlast van vogels
> Fietsenstalling
> Goed Italiaans restaurant-pizzeria
> Veiliger voor kinderen
> Meer ruimte voor fietsers
> Zandbak naast water
> Ateliertjes
> Seniorenwoningen
> Activiteiten voor jongeren

De marktkramen op het Plein worden zeer gewaardeerd. Alleen een goede slager wordt
gemist. Kleine ondernemers mogen beter gesteund worden. Qua horeca vindt men het wel
voldoende hoewel een goede pizzeria een aanwinst zou zijn. De supermarkt vindt iedereen
groot genoeg en uitbreiding wordt met argusogen bekeken. Met name vanwege de toename van parkerende auto’s en vergroting van het terrein. Dat wordt als niet passend bij
het Oude Dorp gezien. Het moet vooral een buurtsupermarkt blijven.
De speelmogelijkheden voor kinderen kunnen beter in het Oude Dorp. Vooral qua variatie
en veiligheid. Spelen in de buurt van een glascontainer blijft gevaarlijk. Dat de afvalcontainers op het Plein staan, wordt als lelijk en onlogisch ervaren. Deze zouden ergens anders
moeten komen.
Het aantal evenementen per jaar op het Plein is voldoende en goed. Voor de een mag het
iets meer en voor de ander iets gevarieerder. Wel zou de muziektent iets meer gebruikt
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kunnen worden voor kleinschalige evenementen door de regels voor gebruik hiervoor te
versoepelen. Dat maakt het laagdrempeliger.

Ronde 3
Waar loop, fiets, rijd, parkeer jij in het Oude Dorp? Welke plekken mijd je en
hoe kan het beter?
Op een grote plattegrond van het Oude Dorp hebben de deelnemers kunnen aangeven waar
het onveilig is en of ze suggesties hebben. Hieronder staan de bijdragen:
Rondweg

uitvoegstrook langer maken, veel door rood rijden

Burgemeester Haefkensstraat

Controleren op foutparkeerders en snelheid, racebaan

Koningin Julianaweg

Auto’s op de stoep voor laden en lossen

Kruising Lobbendijk en Kostersgang

Onoverzichtelijk: zebrapad aanleggen

Kruising Vlierweg en Dorpsstraat

Gevaarlijk

Plein

Autoluw. Glas van glascontainers en wagens onveilig.
Laden/lossen Kruidvat. Te smalle stoepen. Onveilig voor
fietsers. Minder auto´s.

Herenweg

Zorgen voor beter overzicht

Prins Clausstraat

Eenrichting maken en snelheid belemmerende maatregelen
treffen

Herenweg

Oversteek onoverzichtelijk

Prins Beatrixweg

Eenrichting maken en snelheid belemmerende maatregelen
treffen

Burgemeester Wallerweg

Toegang parkeerplaats verplaatsen zodat auto’s niet over Plein
hoeven te rijden

De Poort

Hard rijden. Oversteek bij tankstation vanaf De Steenen Poort
moeilijk.

Bocht Prins Bernhardweg en De Poort

Fietspad

Hoek Prins Bernhardweg en Plein

Onoverzichtelijk. Chaotisch met name door parkeren busjes.
Moeilijke S-knik. Maak ingangsweg naar AH via bevoorradingsmagazijn. Te voet naar AH gevaarlijk, vooral met kinderen

Prins Bernhardweg

Doorgaande route naar Plein afsluiten, veiliger maken door
drempels

Kruising Dorpsstraat en Loerikseweg

Snelheid beperken door auto te gast en zebrapad aanleggen

Loerikseweg

Racebaan, drempels leggen, kiss & ride zone bij school

Vlierweg (langs rode fietspad)

Lawaai door veel scooters (pizzakoeriers) die hard door
straat rijden. Oplossing: elektrische scooters

Dorpsstraat (binnenkomst Oude Dorp)

Bocht is onoverzichtelijk, gevaarlijk. Wie heeft voorrang?

Kruising Lobbendijk en Burgemeester

Snelheid belemmeren en eenrichting maken

Wallerweg
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Over het algemeen wordt het verkeer in het Oude Dorp als druk en soms chaotisch ervaren. Hoek Prins Bernhardweg en Plein is berucht. Vooral als voetganger moet je drie keer
zoeken waar je kan lopen. Fietsen met kinderen wordt als levensgevaarlijk gezien.
Maar eveneens wordt opgemerkt dat juist door de chaotische en soms onoverzichtelijke verkeerssituaties er langzaam gereden en opgelet wordt. Het is ook een leerpunt
voor jonge fietsers die in de rest van Houten geen moeilijke verkeerssituaties ervaren.
De meerderheid beaamt dat de titel Houten Fietsstad niet past bij het Oude Dorp en niet
aansluit bij de veilige fietsroutes in de rest van Houten.
De meeste aanwezigen zijn voor een autovrij Plein. Dat maakt het Plein veiliger maar ook
prettiger en mooier. De vrees dat het dan ook stiller en minder levendig wordt, wordt niet
gedeeld. Een enkeling vindt het wel prettig om met de auto naar het Plein te rijden en daar
te parkeren.
Om verkeersveiligheid te bevorderen en drukte te verminderen, wordt geopperd om een
afhaalpunt voor de supermarkt buiten het Oude Dorp te plaatsen, vrachtwagens een vaste
route te laten rijden, stoepen te laten doorlopen en verbeteren, straten beter te verlichten, haaientanden bij toegangswegen Plein aan te brengen. Te hard rijden in het Oude Dorp
komt meerdere malen ter sprake, zowel door auto’s als door busjes en vuilniswagens.
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