
NIEUWSBRIEF JANUARI 2022- IT LOKAAL – BRÛSPLAK JOURE   

 
Wat vooraf ging 

De vorige nieuwsbrief is van oktober vorig jaar en is verschenen voorafgaand aan de 

raadsvergadering van 27 oktober. De verwachtingen waren hoog gespannen. Na zoveel jaren hard 

werken aan realisatie van onderdak voor al onze verenigingen, stichtingen en overige organisaties 

zou de gemeenteraad een besluit nemen over hoe en waar realisatie van het Brûsplak plaats zou 

gaan vinden. Zoals u weet is De Stuit de voorkeurslocatie van de projectgroep en van het College van 

B&W.  

Maar helaas, het kwam er niet van…………. 

 

Motie 

Het agendapunt Brûsplak werd van de agenda gehaald, een motie werd – zo goed als raadsbreed – 

aangenomen. Die motie bevatte ook heel goed nieuws!! De gemeenteraad gaf aan: het Brûsplak 

komt er én er wordt een krediet van € 6.462.600 beschikbaar gesteld. Daar verbond de raad enkele 

voorwaarden aan. Bij de vervolgbesprekingen wilde de raad de volgende punten weten: 

• De uitgangspunten voor het nieuwe dorpshuizenbeleid 

• Een nadere uitwerking en onderbouwing van de in het raadsvoorstel genoemde locaties 

• En de in beeld gebrachte effecten voor de directe omgeving van mogelijke locaties 

Ook wilde de raad extra overlegmomenten met het College. En uiteindelijke besluitvorming in de 

raad van februari 2022. 

 

Aan de slag 

Op 11 januari is de projectgroep (met daarin een aantal mensen van It Lokaal) door de wethouders 

geïnformeerd over de vorderingen. De verantwoordelijk wethouders De Jong en Groeneveld zijn aan 

het werk gegaan met de uitwerking van de motie. De gevraagde nadere uitwerking en onderbouwing 

van de genoemde locaties worden op een rij gezet. Er zijn gesprekken gevoerd met de omwonenden 

van de Stuit. Daarbij is gesproken over geluids- en parkeeroverlast en over het gevoel van te laat en 

in onvoldoende mate meegenomen te zijn geworden in de plannen in de eerdere fase. 

Verder is duidelijk geworden dat de besluitvorming niet in de raadsvergadering van februari plaats 

zal vinden, maar op zal schuiven naar waarschijnlijk maart.  

 

Overleg 

Zodra de door de raad gevraagde uitwerking van de locaties klaar is, wordt die uitwerking aan de 

projectgroep voorgelegd voor advies. De projectgroep brengt opnieuw advies uit aan het college. Het 

college besluit opnieuw tot een voorkeursscenario. Stel, de voorkeurslocatie wijzigt, dan gaat It 

Lokaal in gesprek met elke vereniging en organisatie die in een eerder stadium een intentieverklaring 

heeft getekend. Immers, die intentieverklaring is ondertekend op basis van alle gegevens die bij 

locatie de Stuit horen. Blijft het voorkeursscenario De Stuit, dan melden wij u dat zo spoedig 

mogelijk.  

Het college gaat weer terug naar de raad met de gevraagde informatie op basis van de motie. 

Uiteindelijk volgt er weer het reguliere moment van Petear en  Beslút en daarna de besluitvormende 

raadsvergadering. Data hiervoor zijn op dit moment nog niet bekend.  

 

Contact 

Voor vragen, berichten, opmerkingen enz.: schroom niet en neem contact met ons op! 

Tjitske Stegenga (telnr.: 06 27 35 12 30) en Tea Osinga (telnr. 06 46 11 31 33) 


