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Beste leden,

Middels dit schrijven willen wij u graag informeren omtrent de actuele
ontwikkelingen m.b.t. de Brink en omgeving. Een speciale commissie
van het bestuur Buurtschap Midden voert namens het bestuur en in overleg met
de 3 andere buurtschappen al een paar jaar gesprekken met de gemeente over
diverse thema’s die er in ons buurtschap Midden en in Nobelhorst breed spelen
met als doel een zo prettig als mogelijke woonomgeving voor de bewoners te
creëren en versterking van het dorpse karakter.

Deze participatie onderverdeeld in 4 buurtschappen is destijds door de
Gemeente zelf ingevoerd in de ontwikkeling van Nobelhorst. Op zijn zachts
gezegd verloopt de communicatie met de gemeente zeer stroef, is het bijzonder
tijdrovend, hebben we met diverse afdelingen en aanspreekpunten binnen de
gemeente te maken, wordt er binnen de gemeente slecht onderling
gecommuniceerd, werken diverse afdelingen langs elkaar heen, worden er geen
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knopen doorgehakt, lijkt niemand bij de gemeente verantwoordelijkheid te
nemen, verlopen de gesprekken niet naar onze tevredenheid en blijven de grote
thema’s onopgelost. Hierdoor voelen wij ons niet gehoord en worden wij voor
ons gevoel niet serieus genomen.

Vrijdag 9 september jl. zijn we op uitnodiging van de gemeente opnieuw in
gesprek geweest met de afdelingsmanager DSO (Dienst Stedelijke
Ontwikkeling) omtrent de situatie rondom de Brink en speelveld. Uit eerdere
onofficiële bronnen en signalen was het bestuur namelijk ter ore gekomen dat
de plannen van de Huisartsenpraktijk de Waterlelie definitief waren en er
spoedig wordt overgegaan tot nieuwbouw. Het onderwerp de Brink heeft ook op
elk overleg tussen de gemeente en de besturen op de agenda gestaan. Omdat de
bestuurscommissie al vanaf het begin in gesprek is met de gemeente en de
huisartsenpraktijk omtrent de invulling van de Brink, zelfs alternatieve locaties
voor de praktijk onderzocht zijn, zijn wij zeer onaangenaam verrast dat er een
beslissing is genomen zonder de bewoners (vertegenwoordigd door de
bestuurscommissie) daarin als partij te erkennen.  Helaas is tijdens ons gesprek
bevestigd dat de geruchten onomkeerbaar realiteit zijn geworden.

Voor de goede orde zijn wij als bestuur en bewoners totaal niet tegen de
vestiging van de huisartsenpraktijk ( sterker nog het is op dit moment haast de
enige faciliteit die Nobelhorst heeft) echter willen we deze niet op gekozen
locatie!

De Brink was voorbestemd als groen centraal en sociaal middelpunt van ons
dorp.Een sociale ontmoetingsplek voor bewoners. Daar waar kinderen spelen,
de scholen sport en spel bedrijven, Nobelhorst zijn evenementen organiseert en
waar kleinschalige winkelfaciliteiten als een bakkertje, slager, sigarenwinkel,
cafeetje, marktje etc. het sociale karakter versterken en bewoners samenkomen.

De realiteit is nu dat na goedkeuring van de omgevingsvergunning, de
nieuwbouw van start gaat, de Brink gedurende de bouwtijd verandert  in een
bouwput met alle overlast voor de bewoners van dien, het speelveld plaats gaat
maken voor een groot zorgcentrum met hoogbouw,   geasfalteerde
parkeerplaatsen en grotere drukte in de dorpskern doordat patiënten ook uit
andere wijken naar de Brink komen. Alle activiteiten uit het verleden
waaronder de schoolsporten, Nobelrun, jaarfeest, markt, Sinterklaasfeest,
Avondvierdaagse etc. kunnen op deze locatie hierdoor geen doorgang meer
vinden.

Ondanks alle tijd en de energie die wij geheel vrijwillig als commissie en
bestuur erin gestoken hebben voelen we ons door de gemeente behoorlijk in de



maling genomen en als bewoners niet gehoord! Dit getuigt niet van correcte
zorgplicht die de gemeente heeft voor haar bewoners.

Wij zullen ons als bestuur Midden gaan beraden hoe we met deze situatie
omgaan en in overleg treden met de andere buurtschappen.
 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buurtschap Midden
Arjen, Bart, Diana, Edli, Fred, Jacquelina, Robert, Steven, Simon
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