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Plan DoarpsSintrum Donkerbroek op weg naar de eindstreep…

Persbericht
Deze kop was eind november te lezen in de Nieuwe Ooststellingwerver. Ondanks enige verbazing,
aangezien wij deze informatie nog niet via de directe lijn vernomen hadden, werd deze informatie
natuurlijk vol enthousiasme ontvangen. De jarenlange lobby, de vele uren overleg, de uitwerking van
het uiteindelijke plan, de ‘brandbrief’ van begin oktober leken hun vruchten te gaan afwerpen.

Vergadering Commissie Ruimte
Begin december stond het DoarpsSintrum en het ‘verkeersplan’ dan ook op de agenda van de
commissie Ruimte. Er werden complimenten gedaan aan het dorp. Het brede draagvlak en de
zorgvuldige uitwerking van de plannen werden daarbij genoemd. Ook de begroting werd
doorgesproken. Wethouder Hijlkema merkte daarbij op dat, wanneer het geld beschikbaar gesteld
wordt, Donkerbroek nog flink aan de bak moet om subsidies binnen te halen.
Verder werden een tweetal bezwaarmakers benoemd en waren er kritische noten over de manier
waarop er tijdens het proces met Donkerbroek is omgegaan.
Dit laatste zorgde ervoor dat het plan tijdens de raadsvergadering van 17 december, waarin het krediet
definitief beschikbaar gesteld wordt, geen hamerstuk wordt, maar een bespreekstuk in 1 termijn.

Gesprek met Wethouder Hijlkema
Tijdens het gesprek met wethouder Hijlkema en dhr. Van Vaals eind oktober zijn de ins en outs en het
tijdspad van het plan doorgesproken. Ook de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van ProRege is
hierbij besproken. Aangezien de realisatie van het DoarpsSintrum pas van start zal gaan wanneer
vernieuwbouw van De Twirrewyn opgeleverd is, is als optie is het gebouw van de voormalige Peggebult
genoemd. Wanneer kinderen de nieuwe school de nieuwe school in gebruik nemen, komt dit gebouw
immers leeg te staan.
Hiervoor zullen Dorpsbelang, ProRege (-gebruikers) en de gemeente op een later tijdstip de
mogelijkheden verder onderzoeken en uitwerken.

Het vervolg
Na het beschikbaar stellen van de gelden voor de realisatie van zowel het DoarpsSintrum de
herinrichting van de omgeving van het centrum, zal de bouwcommissie begin 2020 van start gaan met
het maken van een plan van aanpak. Hierin zullen alle aspecten die te maken hebben met de (planning
van de) realisatie van het plan, opgenomen worden, zoals de overleggen met alle stakeholders,
huurders en andere betrokkenen, tijdelijke huisvesting, het aanvragen van de subsidies etc.
meegenomen worden.
Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook als de dorpskrant verspreid zullen worden, houden wij u
op de hoogte van de voortgang van het project!
Voor nu wenst Dorpsbelang Donkerbroek u een ”Afbeelding Kryst en 2020 invoegen 

