Geachte voorzitter, commissieleden, wethouder, ambtenaren en andere aanwezigen.
Ik wil beginnen met een korte terugblik op het verlopen proces. In januari 2007 heeft uw commissie
besloten om, lopende het proces van onderzoek naar de leefbaarheid in het kader van een integraal
Dorpsontwikkelingsplan, geen investeringen te doen in accommodaties. Vervolgens is in september
van dat jaar het proces om te komen tot een Integraal Dorpsontwikkelingsplan Hooge Mierde gestart.
Na 3 bewonersavonden waarop onze inwoners hun wensen en eisen hebben ingebracht is in mei
2008 het IDOP door de gemeenteraad omarmd. Een drietal werkgroepen, de Dorpsraad en de
gemeente zijn daarna aan de slag gegaan met de noodzakelijke oplegger. Deze is na een zeer
constructieve en goed verlopen samenwerking in december 2008 door ons opgeleverd. Medio 2009
hebben we van de provincie het bericht ontvangen dat de gevraagde subsidie (een co-financiering) in
zijn geheel wordt toegekend. Dit was het startschot voor een voorspoedig verlopend en zeer intensief
proces om te komen tot het nu voorliggende rapport. Ondanks de vakantieperiode hebben alle
betrokken partijen in het proces (werkgroep Schakel, gemeente, De Paraplu en bureau Vitri) in de
periode juni t/m augustus door een constructieve werkwijze een realistisch rapport opgeleverd.
De Dorpsraad heeft vanuit haar doelstelling en visie op een multifunctionele accommodatie haar
uiterste best gedaan om 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 basis gelegd voor een centrale plek voor ons rijke verenigingsleven op dit
moment en haar ambities in de toekomst. Ook de senioren, die door de toenemende vergrijzing zullen
toenemen, hebben een sociale ontmoetingsplaats en een ruimte voor beweging. Dit komt de mobiliteit
van onze senioren ten goede en voorkomt vereenzaming van deze doelgroep. Kijkend naar de
toekomstige woningbouwplannen zoals de Leeuwerik, Leendestraat en mogelijk andere kleinschalige
inbreidingslocaties biedt het functioneel programma van eisen voldoende ruimte voor het toekomstige
aanbod. Het handhaven van de voorzieningen in het dorp is essentieel voor het behoud van de
leefbaarheid. Een bewuste keuze voor een multifunctionele accommodatie met een multifunctionele
zaal draagt daar in grote mate toe bij. Deze kleine greep uit een pallet van argumenten, het IDOP en
de oplegger geven aan dat de leefbaarheid door de komst van een multifunctionele accommodatie de
broodnodige impuls zal krijgen.
Al eerder heb ik gesproken over de goede en constructieve samenwerking tussen alle betrokken
partijen. Ik wil benadrukken dat alleen deze samenwerking heeft kunnen leiden tot het realiseren van
het voorliggende volwassen product in zo’n korte tijd. De deskundige ondersteuning van het bureau
Vitri is hierbij zondermeer een pre geweest. Op deze samenwerking is de gemeentelijke slogan
“samen in beweging” en het motto “1+1=3” uit het samenwerkingsconvenant zonder meer van
toepassing.
Uitgaande van de visie: bevordering van de leefbaarheid, toekomstgericht denken en het goed
luisteren naar de toekomstige gebruikers en de inwoners van Hooge Mierde is het voorliggende
rapport een realistische basis voor een laagdrempelige multifunctionele accommodatie in Hooge
Mierde.
In het rapport hebben wij ons advies gegeven. Ik wil dit toch nog even toelichten en aanvullen.
Op basis van emotie, historie, de bewonersavonden en de bekende meningen uit de gemeenschap
heeft nieuwbouw op de huidige locatie de voorkeur.
Hieraan kleven echter nadelen zoals onder andere de beschikbare ruimte en tijdelijke huisvesting van
de gebruikers.
Een andere optie is nieuwbouw in De Leeuwerik. Het bestemmingsplan voorziet al in de mogelijkheid
tot het bouwen van een multifunctionele accommodatie. Rationeel en praktisch gezien is nieuwbouw
op deze locatie te prevaleren omdat er dan geen tijdelijke huisvesting voor de gebruikers noodzakelijk
is en er in de toekomst nog uitbreidingsmogelijkheden zijn.
In de afgelopen periode is het voor ons, gezien de vakantieperiode, onmogelijk geweest de inwoners
hierover te raadplegen maar wij verwachten ook voor de locatie Leeuwerik voldoende steun te hebben
omdat deze optie nu eenmaal voordelen biedt ten opzichte van de huidige locatie.
Onze conclusie is dan ook dat deze commissie en de gemeenteraad als eerste een antwoord moeten
geven op het realistische functioneel programma van eisen. Indien dit met ja wordt beantwoord zal
moeten worden bekeken hoe we dit gaan bereiken en komt de locatie en de financiering in beeld.
Wij wensen u veel wijsheid toe in uw beslissing en hopen op zeer korte termijn met z’n allen weer gas
te kunnen geven zodat we in 2011 kunnen beschikken over onze multifunctionele accommodatie.
Ik dank voor uw aandacht.
8 september 2009
Dorpsraad Hooge Mierde.

