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Geacht college

Graag uw aandacht voor het volgende:
Er is een diversiteit aan ontwikkelingen die ons als gemeenteraad en bestuur bezig houden. Het 
is niet eenvoudig om de juiste keuzes en het juiste perspectief te kiezen.

Op het gebied van visies bestaat de Stadsvisie, het Centrumontwikkelingsprogramma, de 
Maatschappelijke structuurvisie, de fysieke invulling van het integrale cultuurplan enzovoorts. 
Daarbij herkennen wij ontwikkelingen als de wens een zwembad te realiseren, de verplaatsing 
van de muziekschool, de verbouwing van de bibliotheek, de financiële zorg t.a.v. De Parasol, de 
huisvesting van de Voedselbank, de bezettingsgraad en inhoudelijke invulling van de MFA’s, de, 
de mogelijke ontwikkeling (inbreiding) van het gebied Burgemeester van Hoofflaan/ Bossebaan/ 
De Schimmerik, Den Uitwijk. En vastgoed-onderdelen als De Ganzepoel, Nieuwe Band, de eerder 
genoemde Parasol, De Rank enz.

VSA denkt dat het goed zou zijn om visies en genoemde ontwikkelingen te koppelen en een 
samenhangende aanpak te ontwikkelen waarbij onder andere ook het centrumgebied als focus 
nader wordt beschouwd.

VSA vraagt zeker niet om een nieuwe visie (zoals boven te lezen, zijn die er voldoende) of 
vertraging van de aanpak, maar het in korte tijd beschouwen en duiden van wensen en kansen 
zodat efficiënt gebruik wordt gemaakt van de aanwezige mogelijkheden.

VSA denkt dat een integrale kijk en invulling de ontwikkelingen juist kunnen versnellen en ook 
financieel soulaas biedt. Integraal met slimme verbindingen.

VSA vraagt het college hoe zij hier tegen aan kijken en of zij ook de kans zien om dit met de 
raad te communiceren en vorm te geven.
Het is dan tevens logisch om dit in samenspraak met betrokken organisaties tot uitvoering te 
brengen

aanvullend:
Nu de VVD gevraagd heeft om de informatienota - stand van zaken verbouwing muziekschool op 
de agenda te plaatsen en GBV een artikel 42 brief heeft gezonden over de locatie van het 
zwembad lijkt het VSA van belang om deze zienswijze nu in te brengen en dus mede te 
agenderen op 31 januari aanstaande.

Met vriendelijke groeten namens de VSA fractie 
Ab Hofman, fractievoorzitter


