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Verzetten bijdrage podiumbijeenkomst
over De Nieuwe Iemhof

Geachte raadsleden, geachte burgerleden,
De leden van de Kopgroep van de Nieuwe Iemhof zouden u op de podiumbijeenkomst van 3
oktober vertellen over de gezamenlijke plannen voor het nieuwe wijkcentrum. Zij willen de
presentatie over de Nieuwe Iemhof verplaatsen naar de volgende podiumbijeenkomst van 21
november. Hieronder lichten ze dit verzoek toe.
Wie zijn de leden van de Kopgroep?
De Kopgroep voelt zich met kwartiermaker Christel Hoogland verantwoordelijk om samen met
bewoners en partners de start van een nieuw wijkcentrum in de Ruwaard voor te bereiden. Zij
zetten samen de grote lijnen en het proces uit. Ze zijn de ambassadeurs. Ze stimuleren de
samenwerking in de wijk door nieuwe bewoners en partners bij het nieuwe wijkcentrum te
betrekken. Het belangrijkste doel van de Kopgroep is om de ontmoetingsplek in de wijk voor
alle bewoners te realiseren.
De Kopgroep bestaat uit 2 leden van de Beheerstichting Wijkcentrum Ruwaard, 2 leden van de
Wijkraad-Ruwaard, 2 leden van de Wijkstichting-Rucrea en 1 lid van Ons Huis van de Wijk.
Waarom het verplaatsen van hun bijdrage aan de podiumbijeenkomst?
De Kopgroep heeft eind augustus het verzoek ingediend om de podiumbijeenkomst van 3
oktober te benutten om de leden van de raad en andere geïnteresseerden te vertellen over de
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plannen voor de Nieuwe Iemhof. Samen met een grote groep betrokkenen zetten ze de
afgelopen maanden flinke stappen. Er ontstaan nieuwe inzichten en gezamenlijke activiteiten,
die als fundament dienen voor het nieuwe wijkcentrum. Er worden werkgroepen geformeerd.
Helaas kwamen zij vorige week tot de conclusie dat een aantal stappen meer tijd nodig heeft
dan ze in augustus voorspelden. Dat betekent dat er in hun verhaal nog teveel vragen zitten.
De leden van de Kopgroep vinden het jammer dat ze de bezoekers van de podiumbijeenkomst
geen duidelijker verhaal kunnen presenteren. Daarom willen ze graag een plek op het
programma van 21 november.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Hoogachtend,

F. Den Brok
Wethouder Vastgoed en Ontmoeten

