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Betreft : herinrichting Kerkplein Ter Heijde

Geachte Raadsleden,
Gedurende een aantal jaren heeft het bestuur en de werkgroep leefbaarheid van de stichting Hint
de herinrichting van het Kerkplein in Ter Heijde onder de aandacht van het college en het vorige
college gebracht. Ook hebben wij regelmatig dit onderwerp bij meerdere fracties onder de aandacht
gebracht. Hieronder een korte terugblik en een dringend verzoek waar het de uitvoering en
financiering betreft.
Terugblik:
Met alle veranderingen vanwege de bouw van het appartementengebouw 'De Admiraal'en de al
langer bestaande wensen en ideeën, is er op initiatief van de stichting HinT ingezet op een
herinrichting en vergroening van het Kerkplein (centrum) in Ter Heijde om daarmee de leefbaarheid
te optimaliseren en het kustdorp een aantrekkelijk centrum te geven met een zodanige indeling en
inrichting dat we het plein voor bepaalde functies en activiteiten kunnen (blijven) benutten.
Een aantal jaren geleden hebben wij het initiatief genomen om een ontwerp op te (laten) stellen
voor herinrichting en vergroening van het Kerkplein. Eerst is geïnventariseerd welke wensen en
ideeën er leven. Vervolgens is met de Dorpsvereniging, Dreamshop Ter Heijde, B&B de zussen en
het bestuur van de Herv. Kerk overeenstemming bereikt over een ontwerp van architectenbureau
'Archicore'.
Dit ontwerp is onder de aandacht gebracht van de toenmalige wethouder Bram Meijer en het bureau
Wissink, dat een inventarisatie uitvoerde m.b.t. vergroening van Ter Heijde waarvoor in het
leefbaarheidsfonds middelen waren gereserveerd. Er werd uiteindelijk vastgesteld dat het de
voorkeur verdiende om na de realisatie van 'De Admiraal' de herinrichting en vergroening van het
Kerkplein ter hand te nemen. Wij hebben de toenmalige wethouder verzocht om de noodzakelijke
middelen in het leefbaarheidsfonds daarvoor te reserveren.
Na zijn vertrek hebben we dit ontwerp vervolgens ook onder de aandacht gebracht van zijn opvolger
wethouder Leen Snijders en tijdens de twee kernbezoeken van het college van B&W . Vervolgens zijn
hierover verschillende contacten geweest met de verantwoordelijk portefeuillehouder.
Ook tijdens kernbezoeken van diverse fracties van uw Raad stond de herinrichting van het Kerkplein
steevast op de agenda.

Huidige stand van zaken
Het appartementengebouw 'De Admiraal' wordt over een paar weken opgeleverd en wordt er door
ons nu verwachtingsvol uitgekeken naar een vervolg namelijk de herinrichting en vergroening van
het Kerkplein om zo het plaatje in het hart van het dorp compleet te maken.
Tot onze vreugde is er op dinsdag 29 oktober jl. in het HintHuis in Ter Heijde een overleg over dit
gewenste vervolg geweest tussen een ambtelijke delegatie en een afvaardiging van het bestuur van
HinT. Tijdens dit, overigens zeer plezierige, overleg is afgesproken dat voor de herinrichting en
vergroening van het Kerkplein het ingediende ontwerp als uitgangspunt wordt genomen. Wij zijn
zeer tevreden met de wijze waarop door deze ambtelijke delegatie werd meegedacht en gezocht
naar de mogelijkheden. Er wordt nu op ambtelijk niveau gerekend en getekend. Een vervolgafspraak
om de de uitkomsten te bespreken zal spoedig worden gepland.
Echter...,zo werd ons tijdens dit overleg verteld, zijn de middelen in het leefbaarheidsfonds niet
toereikend voor de door ons gewenste uitvoering. Daarom zal door de gemeente ook worden
getracht om middelen te verkrijgen uit het zgn. "klimaat adoptief potje" van de provincie.
Wij hebben aangegeven dat wij verbaasd zijn over de opmerking dat er nog beperkte middelen
vanuit het leefbaarheidfonds beschikbaar zijn. Uit door ons verkregen actuele informatie werd
duidelijk dat er in het leefbaarheidsfonds nog een bedrag van C 440.000,- blijkt te zitten. Uitgaande
een globale kostenraming tussen de C 125.000,- en C 150.000,- kan de herinrichting en vergroening
zeker nog worden bekostigd uit dit fonds.
Verzoek
We hebben het college daarom verzocht om voor het door ons ingediende ontwerp de benodigde
middelen vanuit het leefbaarheidsfonds beschikbaar te stellen. Het kan want het is er! Want we
mogen er toch zeker wel van uit gaan dat ook in Ter Heijde, net zoals in de grotere kernen, een mooi
centrum kan en moet worden gerealiseerd zodat de breed gedragen wensen vanuit het kustdorp
worden gerespecteerd. Helaas ontberen wij een middenstand die, zoals in de grotere kernen, voor
de realisatie van dergelijke zaken vaak met succes bepleiten en ook een duit in het zakje kunnen
doen en daardoor, zo lijkt het, een streepje voor hebben!
We voelen ons als Heijers bij deze vraag gesteund door de meeste fracties van uw Raad die ons te
kennen hebben gegeven achter deze herinrichting en vergroening te staan. "Het is nu de beurt aan
de kleine kernen" , zo kregen wij van leden van verschillende fracties te horen.
Wij verzoeken uw Raad daarom om de daad bij het woord te voegen en de herinrichting en
vergroening van het Kerkplein alsmede een financiering uit de beschikbare middelen van het
leefbaarheidsfonds, of te initiëren, of voorstellen van het college in deze te ondersteunen.
Bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking en uw reactie in deze.
Met vriendelijke groet namens bestuur en werkgroep 'leefbaarheid' van de stichting HINT;
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