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1. De Schakel
Door de werkgroep Schakel, de gemeente en adviesbureau Vitri is, na een intensieve
samenwerking in de maanden juni en juli, een programma van eisen voor een nieuw
gemeenschapshuis vastgelegd. Samen met een financiële onderbouwing en een locatie
advies is dit beschreven in het “Haalbaarheidsonderzoek gemeenschapshuis De Schakel”.
Dit onderzoeksrapport kunt u terug vinden op de website van de gemeente (vergaderstukken
commissie Inwoners 8 september 2009).
Tijdens de vergadering op 8 september van de gemeentelijke raadscommissie Inwoners in
De Schakel, is het haalbaarheidsonderzoek besproken. Myrtha Musica, de KBO, DDW, De
Schakel en de Dorpsraad hebben in deze vergadering gebruik gemaakt van het
inspreekrecht en hun mening over een nieuwe multifunctionele accommodatie verteld.
De raadscommissie heeft gevraagd welke plaats de voorkeur heeft
onder onze inwoners. In het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat 2
plaatsen haalbaar kunnen zijn. Dit zijn:
- De Stad (huidige plaats)
- De Leeuwerik
Beide plaatsen hebben hun voor- en nadelen.
Uit emotionele en historische overwegingen zien het bestuur
van De Schakel en de Dorpsraad het nieuwe gemeenschapshuis graag op de huidige plaats.
Het bestuur van de Schakel heeft echter na afweging van de voor- en nadelen gekozen voor
De Leeuwerik. De Dorpsraad heeft toegezegd te onderzoeken waar de voorkeur van de
inwoners van Hooge Mierde naar uitgaat.
In het kort geven wij hierbij de voor- en nadelen van de 2 locaties:
De Stad
De Leeuwerik
Voordelen: Draagvlak onder de inwoners
“Centrale” ligging

Nadelen:

Programma van eisen helemaal te realiseren
Geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de
bouwwerkzaamheden
Toekomstige uitbreiding mogelijk
Ligging buiten het “centrum”

Programma van eisen niet helemaal te realiseren
Tijdelijke huisvesting noodzakelijk tijdens de
bouwwerkzaamheden
Aanpassing bestemmingsplan met het risico op een
aanzienlijke vertraging
Door het beschikbare te bebouwen oppervlak kunnen aan De Stad niet alle wensen worden
ingevuld. Op deze plaats zullen we dus ruimte(n) moeten inleveren of in de hoogte bouwen,
wat niet wenselijk is in verband met de toegankelijkheid. De Leeuwerik geeft meer vrijheid
voor de bebouwingsvorm.
Reageren?
Wij willen graag weten welke plaats uw voorkeur heeft. Reageren kan door inlevering van
onderstaande strook bij één van de volgende adressen: Diederik van Altenastraat 18,
Averbodelaan 16, Averbodelaan 11, Leendestraat 1, Zilverslag 3 of Zilverslag 5.
Een email sturen naar dorpsraadhoogemierde@upcmail.nl kan ook.
U kunt reageren tot 5 oktober.
(Onderstaande strook kunt u ook met meerdere personen gebruiken.)
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