NIEUWSBRIEF IT LOKAAL – BRÛSPLAK JOURE
Goed nieuws!
Beste mensen, wat zijn we blij dat we u goed nieuws kunnen brengen. Er is een grote stap gezet in de
zoektocht voor onderdak voor onze verenigingen, stichtingen en overige organisaties. Dit “dak” is
bekend onder de titel Brûsplak. Het goede nieuws is: het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten aan de raad te vragen om € 6,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de verduurzaming
en verbouwing van De Stuit, waarin het Brûsplak onderdak krijgt. De raad gaat hier op 27 oktober
een besluit over nemen, nadat zij op 6 oktober in It Petear in gesprek is geweest met diverse
betrokkenen (verenigingen, omwonenden, belanghebbenden enz.).
Wat gaat er gebeuren in oktober
In de Coronaperiode bent u op de hoogte gebleven van de ontwikkelingen rondom het Brûsplak door
middel van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven kwamen vanuit de projectgroep Brûsplak, waarin de
initiatiefnemers van It Lokaal in co-creatie samenwerkten met de gemeente. De projectgroep heeft
begin dit jaar zijn voorkeursscenario De Stuit bij het college ingediend, ondersteund met een rapport
van een deskundige organisatie. Via digitale informatiesessies heeft de projectgroep dit aan diverse
belanghebbenden en betrokkenen uitgelegd en toegelicht. Daarna was de projectgroep klaar.
Het college heeft het advies van de projectgroep overgenomen en is hiermee verder aan de slag
gegaan. Voor ons als initiatiefnemers betekende dit wachten. Wachten duurt altijd lang, dat weten
we allemaal. Maar nu is het dan toch zover dat er een document ligt met een voorstel aan de raad.
De raad neemt het uiteindelijke besluit en moet het geld beschikbaar stellen. Maar vóór de raad een
besluit neemt op 27 oktober, komt er eerst nog It Petear op 6 oktober, waarin de raad in gesprek
gaat met betrokkenen.
Wie zijn die betrokkenen? Dat is ons niet precies bekend. Wellicht hebt u ook een informatieve mail
over dit Petear gekregen met de spelregels. Vanuit It Lokaal gaan we ons in ieder geval aanmelden,
dat begrijpt u. Hebt u daar vragen over, of wilt u een bijdrage leveren, neemt u dan zo spoedig
mogelijk contact op met Tjitske Stegenga (telefoonnummer onder aan deze nieuwsbrief).
Planning:
• Voor 1 oktober aanmelden It Petear
• 6 oktober It Petear
• 27 oktober raadsvergadering
Wat gaat er daarna gebeuren
Na een positief besluit van de raad ontstaat een nieuwe fase: de voorbereiding op de uitvoering. We
verwachten dat we als inwonersinitiatief nauw samen blijven werken met de gemeente. Er zal veel
overlegd, uitgezocht, en afgestemd moeten worden voordat er een compleet plaatje ligt. In de
tussentijd blijven we u natuurlijk op de hoogte houden en betrekken bij de stappen die gezet gaan
worden.
Voor vragen, berichten, opmerkingen enz.: schroom niet en neem contact met ons op!
Hartelijke groeten van het inwonersinitiatief It Lokaal
Contactpersonen:
Tjitske Stegenga (telnr.: 06 27 35 12 30) en Tea Osinga (telnr. 06 46 11 31 33)

