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Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland
T.a.v. de heer E. Dijkhuis, wethouder.
Hoofdstraat West 1
9981 AA Uithuizen

vrijdag 23 september 2022
betreft: Z.HHL.064732
Onderwerp: vooroverleg/principeverzoek – het bouwen van een
ontmoetingsgebouw

Geachte heer Dijkhuis,
Tijdens ons positieve gesprek heeft u medegedeeld dat er een interne inventarisatie
zou plaatsvinden. Dat is in onze beleving echt iets anders dan voornoemde afwijzing.
Met enige verbazing hebben we dan ook kennis genomen van de inhoud van de
brief van de heer J.Bijma waarin hij de plannen voor het gebouw voor het
ontmoetingspark onomwonden afwijst.
Burgers die met initiatieven bij de gemeente aankloppen willen graag wat serieuzer
genomen worden. Het is niet voor niets dat inwoners van Uithuizen hun twijfels
hadden over de haalbaarheid van het plan “omdat er toch nooit is gebeurt in
Uithuizen”. Wij hebben volgehouden dat dingen altijd mogelijk zijn als je maar
serieus met elkaar in gesprek bent en blijft.
Na zes maanden onderzoek, interviews met burgers en ondernemers, maar ook met
horecaondernemers en vertegenwoordigers van organisaties, na studie van
internetbronnen maar ook cultuur- en andere nota's hadden we graag gezien dat
een persoonlijk gesprek had plaatsgevonden met de afdelingen Bouwen en Wonen
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en Ruimtelijke Ordening. We hadden hen dan kunnen vertellen dat na onderzoek is
gebleken welke behoeften er leven bij de bevolking van Uithuizen en dat die
inventarisatie heeft geresulteerd in een uitgebreid concept over ontmoeten,
educatie en ontspanning. Wellicht dat dat van invloed was geweest op het gesprek
of hadden we gewezen kunnen worden op alternatieve locaties. Daarnaast is de
beslissing gebaseerd op een verouderd document. De laatste versies zijn aan U
toegestuurd.
We hebben dan ook per brief bezwaar aangetekend tegen de beslissing omdat de
afwijzing ons inziens geen hout snijdt.
We hebben dan aan de heer Bijma verzocht om een uitnodiging voor een gesprek
waarin we de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen bespreken. We zijn ook
op de hoogte van de plannen van Cosis en Lentis en zijn in een vergevorderd
stadium om de beide initiatieven op termijn samen te voegen. Mijn contactpersoon
bij Cosis staat ook volledig achter de plannen. Zij was ook de eerste die contact met
ons opnam en adviseerde om door te gaan met de plannen.
Wij willen graag samen met ons contactpersoon bij Cosis op korte termijn een
gesprek met u plannen waarin we de samenwerking en deelname van de
gemeente willen bespreken. Uiteraard staan we open voor aanpassing van de
plannen.
Met vriendelijke groet,

Jan van Herp
Voorzitter
Vereniging de Moeshorn

Borgstraat 3 - 9981CG Uithuizen - 06-41940905 - info@moeshorn.nl, KvK: 87114135 - Website:
www.moeshorn.nl
Pagina 2

