Nieuwsbrief 2020-03-19
Aan de leden van de klankbordgroep en belangstellenden voor de Koningshof
Hoewel het bestuur van Stichting Koningshof deze maand de klankbordgroep had willen
uitnodigen voor een bijeenkomst deel ik u namens het bestuur mee dat deze in verband met
de coronacrisis niet doorgaat. Ook de voorgenomen avond met de belangstellenden in april
zal waarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden.
Er was/is genoeg om met u te delen.
Zo is er o.a. besloten om met Stichting KUUB (www.kuub.nl) in zee te gaan om ons verder
professioneel te ondersteunen en vinden er oriënterende gesprekken plaats met de Friese
bouwer Bouwgroep Dijkstra-Draisma (BGDD) om samen het project uit te voeren. De eerste
gesprekken zijn zeer positief verlopen.
Deze bouwgroep ziet zich graag voor de opdracht geplaatst om mede vorm te geven aan een
goed woonconcept. Zij zien het ook als een belangrijke doelgroep voor de toekomst.
Wij, het stichtingsbestuur, KUUB en BGDD, hebben een poging ondernomen om opnieuw in
gesprek te komen met de portefeuillehouder om hem te informeren over de door ons
genomen stappen en kennis te laten maken met de samenwerkingspartners. Maar ook om
meer duidelijkheid te krijgen van de gemeente m.b.t de planologische uitgangspunten van
de gemeente en de grondprijs. Zonder deze duidelijkheid loopt de stichting een groot
financieel risico en kan ieder ingediend plan gemakkelijk door de gemeente worden
afgeschoten.
Desalniettemin zag de wethouder de noodzaak er niet van in en gaf aan dat het bestuurlijk
standpunt bekend was. Teleurstellend dat tot op heden die bestuurlijke duidelijkheid niet
door het college wordt gegeven.
Om de vaart erin te houden heeft het bestuur nader overleg verzocht met de ambtelijke
projectleider om toch een beetje meer duidelijkheid te krijgen. Volgende week donderdag
26 maart vindt er in principe overleg plaats tenzij het overleg niet doorgaat als gevolg van de
coronacrisis.
Echter, harde duidelijkheid kan alleen het college geven.
Het bestuur had u en alle belangstellenden graag "meegenomen" in dit proces.
Hopelijk liggen er na april nieuwe kansen. Zo niet dan wordt u via de mail en nieuwsbrief zo
goed mogelijk "bijgepraat".
En, mocht u opmerkingen en/of vragen hebben schroom niet deze kenbaar te maken aan
het bestuur. De mail en/of telefoon is gewillig.
Tenslotte nog een positief bericht. De belangstelling voor ons woonconcept is groot in
Opsterland. Zo zijn er initiatieven in Gorredijk en in Nij Beets. Met beide initiatiefgroepen
hebben wij contact. Goed is ook te zien dat in de gemeente Heerenveen een zelfde soort
project is gestart met een zeer positief meewerkende gemeente. In Heerenveen wordt de
voorlichtingsavond mede verzorgd door de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,
Frouk Franssen-Eikema
PS
Dit schrijven zal ook geplaatst worden op de site van www.stichtingkoningshof.nl

