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Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook als de dorpskrant verspreid zullen worden, houden wij u
op de hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen rondom het DoarpsSintrum.
Er is hiervoor een nieuw contactadres: doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Stand van zaken - de stuurgroep
Afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet om tot een uitwerking van de plannen te komen. Vele
overleggen zijn gevoerd en alles kristalliseert zich stapje voor stapje verder uit. Achter de schermen
wordt er hard gewerkt
De stuurgroep zal zodra de stichting opgericht kan worden, ook het eerste bestuur van de nieuwe
stichting vormen. De stichting wordt bouwheer en eigenaar van het nieuwe complex.
We kijken uit naar deze eerste mijlpaal; het inschrijven bij de Kamer van Koophandel!
Op de foto: voor links Niek Luijt, secretaris, achter links Jeanette van der Horn van den Bos, achter
midden Oeds de Jong, penningmeester en rechts Marij Goote Capel, voorzitter.

Bouw- en procesbegeleiding
Onze adviseur De Blonde Bouwbegeleiding BV is afgelopen periode in gesprek geweest met de partijen
die toe gaan werken naar de definitieve uitwerking van de schetsen en de voorbereidingen voor de
uiteindelijke vergunningaanvraag.
Ook Doarpswurk wordt intensief betrokken bij dit proces.

Verkeersplan, inrichting omgeving
Door de gemeente zijn de tekeningen voor de inrichting van de omgeving van de school en het nieuwe
DoarpsSintrum verder uitgewerkt. In overleg met de school is er besloten om nog extra parkeervakken
te realiseren aan het einde van de Schoolstraat. Omdat de huidige gymzaal op de plek staat van de
nieuwe parkeerplaats is dit een mooie oplossing.
De contacten over het verkeersplan met de PKN (huidige eigenaar van de grond waarover het nieuwe
plan komt) en de gemeente zullen opgepakt worden door Dorpsbelang.
De stuurgroep zal zich focussen op de ontwikkeling van het gebouw. Hierbij houden we korte lijnen
met betrokkenen om de afstemming goed te laten verlopen. Neem bij vragen e/o voor het delen van
ideeën gerust contact op met de stuurgroep via doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

