Geachte voorzitter, commissieleden, wethouder , ambtenaren en andere aanwezigen.
Op woensdag 28 oktober jl zijn wij geïnformeerd over het collegebesluit wat nu ter
behandeling voor u ligt. Met verbazing hebben wij kennis genomen van dit besluit.
Dit collegebesluit is een vervolg op de werkbijeenkomst van uw commissie op 8 september
in Hooge Mierde waarbij door diverse partijen de noodzaak van een multifunctionele
accommodatie zoals verwoord in het functioneel programma van eisen werd
beargumenteerd. Aangezien deze argumenten bij u genoegzaam bekend zijn, is herhaling
hiervan overbodig.
Het collegebesluit van dinsdag 27 oktober bevat enkele verrassende bijzonderheden.
Het verbaasd ons dat deze feiten nu pas naar voren komen terwijl wij in de afgelopen
zomermaanden een intensief proces doorlopen hebben met de gemeente, De Schakel en
adviesbureau Vitri.
Hoe kan het dat nu pas blijkt dat de bebouwingsmogelijkheden aan De Stad ruimer zijn dan
aangenomen?
Hoe kan het dat nu pas blijkt dat er in “De Leeuwerik” geen mogelijkheden zijn?
De gepresenteerde en becommentarieerde locatie adviezen berusten dus op onjuiste
argumenten. Wij als Dorpsraad, maar zeker ook als lid van de werkgroep, voelen ons
hierdoor “in ons hemd gezet”. Inmiddels hebben wij Hooge Mierde over de nieuwe feiten
geïnformeerd middels de bij u bekende nieuwsbrief. De reacties hierop zijn niet anders dan
zojuist verwoord.
De door u gevraagde en door ons uitgevoerde locatie inventarisatie berust nu dus op
onjuiste gegevens en is dus niet representatief.
Het gepresenteerde functionele programma van eisen staat daarentegen nog volledig
overeind.
De Dorpsraad heeft vanuit haar doelstelling en visie op een multifunctionele accommodatie
haar uiterste best gedaan om gezamenlijk een realistisch functioneel programma van eisen
te produceren dat een laagdrempelige sociale en culturele ontmoetingsplaats voor Hooge
Mierde mogelijk maakt.
Ons inziens is er een weloverwogen basis gelegd voor een centrale plek voor ons rijke
verenigingsleven op dit moment en haar niet te onderschatte ambities in de toekomst.
In het voorliggende collegebesluit wordt voorgesteld uit te gaan van een grote zaal met een
oppervlak van 250 m². Een argumentatie, anders dan een financiële, ontbreekt. Deze
oppervlakte voor een multifunctionele zaal is voor ons volstrekt niet acceptabel. De
argumenten hiervoor zijn ons inziens op 8 september voldoende naar voren gebracht en
overbodig te herhalen.
De gemeente heeft de participatie hoog in het vaandel staan. Door de inzet van de betrokken
partijen is hier op een overtuigende wijze invulling aan gegeven.
Het naast u neerleggen van de wensen en ambities van de betrokken partijen getuigd niet
van respect voor de geleverde inzet.
Het functioneel programma van eisen, de bevordering van de leefbaarheid, het
toekomstgericht denken en het goed luisteren naar de toekomstige gebruikers en de
inwoners van Hooge Mierde is een realistische basis voor een laagdrempelige
multifunctionele accommodatie in Hooge Mierde.
Wij geven uw commissie dan ook dringend in overweging niet in stemmen met beslispunt 2.
Hiermee houdt u Hooge Mierde nu en in de toekomst leefbaar. Daarnaast geeft u hiermee
waardering aan de inzet van alle betrokkenen en doet u recht aan het functioneel
programma van eisen.
Nu, bijna 3 jaar na uw besluit over het uitvoeren van een IDOP, staat u voor het nemen van
een besluit over:

-

Het project uit ons IDOP
Het project voor Hooge Mierde
Het project voor verbetering van de leefbaarheid en de toekomst voor Hooge Mierde.

Wij wensen u dan ook veel wijsheid toe in uw beslissing en hopen op zeer korte termijn met
z’n allen gas te kunnen geven zodat we in 2011 kunnen beschikken over onze
multifunctionele accommodatie.
Ik dank voor uw aandacht.
3 november 2009
Dorpsraad Hooge Mierde.

