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De raad heeft een burgerinitiatief ontvangen. De
indiener wil het Veurhuis en de Hulp- en Heilkerk in
Park Schakenbosch behouden om er een buurthuis /
ontmoetingscentrum / wijkcentrum in te vestigen.

Het Presidium stelt voor eerst een pre-advies aan het
college te vragen. Tevens stelt het voor dat de indiener
in de commissie Openbaar Gebied van de
november/december vergadercyclus het
burgerinitiatief toelicht.

Omdat het burgerinitiatief betrekking heeft op
Schakenbosch en daarmee een relatie heeft met het
raadsvoorstel Ruimtelijk kader Schakenbosch stelt het
Presidium voor de behandeling van dat raadsvoorstel
aan te houden.
Financiële consequenties
Behandelvoorstel commissie
Commissie
Communicatie

Commissie OG

Ingekomen griffie

27 oktober 2017

Gepubliceerd op

27 oktober 2017

Opmerkingen griffie
Advies commissie

Geagendeerd

Vergaderdatum

Informatiebrieven

27 oktober 2017

Raad

31 oktober 2017

Commissie Openbaar Gebied

21 november 2017

Raad

12 december 2017

Besluit
Het burgerinitiatief wordt mondeling toegelicht door dhr. Van Ierland. De indiener wil graag
het Veurhuis en de Hulp en Heilkerk in Schakenbosch behouden om er een
buurthuis/ontmoetingscentrum/wijkcentrum in te vestigen. Hij vraagt de raad om zich uit te
spreken om de ruimte op de plaats van het Veurhuis en de kerk niet in aanmerking te laten
komen voor nieuwe bebouwing.
Er heeft in de afgelopen periode een aantal gesprekken plaatsgevonden. Hij ziet graag een
intentieovereenkomst tegemoet.

Het woord wordt gevoerd door dhr. Rosbenders (GBLV), mw. Hohage (FractieHohage), dhr.
Blanke (D66), dhr. Knoester (GL), dhr. Elevelt (VVD), dhr. Geluk (CDA), mw. Van Giezen (PvdA)
en dhr. Mulder (CU/SGP). Tevens wordt het woord gevoerd door dhr. Van Vliet, inspreker en
wethouder De Ridder.
De commissieleden zijn van mening dat dit initiatief serieus moet worden bekeken en een
concrete uitwerking verdient. Diverse fracties overwegen daartoe een amendement in te
dienen in de raadsvergadering van 12 december a.s.
De wethouder benadrukt dat ze open staat voor initiatieven en een nieuw gesprek ingepland
zou moeten worden.

De commissie adviseert het onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 12
december a.s. In het Presidium zal worden besproken hoe een mogelijk amendement
vormgegeven kan worden.

