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betreft Uitnodiging raadsinformatiebüeenkomst op 3 maart 2020,

aanvang 20.00 uur

Geachte raadsleden,

Graag nodigen wij u uit voor een extra informatieavond op dinsdag 3 maart om
20.00 uur. Deze extra avond is aangevraagd omdat de reguliere infoavonden voor
de raad in maart en april alvol zaten. onderwerp van de bijeenkomst zijn de
concept-randvoorwaarden voor de voormalige locatie van het gemeentehuis. Ook
de opknapbeurt van het Statendaalderplein staat op de agenda.

Ontwikkeling voormalige locatie gemeentehuis
Medio vorig jaar lieten wij u weten dat wij gestart zijn met het opstellen van
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de voormalige locatie van het
gemeentehuis aan de Statendaalder. De randvoorwaarden dienen - na vaststelling
door uw raad - voor de eigenaar van de locatie (wereldhave) als basis voor
uitwerking van verdere plannen.

stedenbouwkundig bureau urban synergy heeft studie gedaan en modellen
gemaakt die een passende invulling aan deze locatie kunnen geven.
ln de afgelopen maanden is in een klankbordgroep met een kleine delegatie van de
omwonendenvereniging centrumplein (ovc) en met wereldhave (eigenaar van
winkelhof en deze gronden) gesproken over wensen en mogelijkheden.

De gedachtenvorming over de ontwikkeling van deze locatie en de daarbij
behorende concept-randvoorwaarden zijn nu in een stadium gekomen dat
bespreking van de keuzes en dilemma's in openbaarheid kunnen worden vervolgd.

Graag lichten wij tijdens informatieavond de studie naar functie, maat en schaal op
de locatie toe. Ook presenteren wij de concept-randvoorwaarden, die wij tevens in
beeld brengen. u krijgt daarna gelegenheid om vragen hierover te stellen.
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wij zijn van plan de concept-randvoorwaarden met bijlagen vanaf eind maart
gedurende 6 weken ter inzage te leggen. ledereen krijgt dan gelegenheid om
zienswijzen in te dienen. Medio april organiseren wij ook een inloopbijeenkomst.

De reacties op de concept-randvoorwaarden leggen wij graag (nog voor de zomer)
aan u voor, zodat u in een politiek forum een meningsvormend debat kunt voeren.
Op basis van uw wensen en ideeën maken wij een raadsvoorstel, dat dit najaar voor
besluitvorming aan u wordt voorgelegd.

Opknapbeurt Statendaalderplein
Tijdens de infoavond presenteren wij eveneens het plan voor de opknapbeurt van
het Statendaalderplein.
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