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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In onze brief van 14 juni 2013, kenmerk U13-012381, voortgang actiepunten commissie Burgeren Bestuur, zegden wij u
toe u op de hoogte te houden van de voortgang van de onderhandelingen met MaVer. In dat verband delen wij u het
volgende mede.
De leisure-ontwikkeling met MaVer is beëindigd. Zoals u weet heeft de raad in december 2011 het stedenbouwkundig
plan en de grondexploitatie aangepast ten behoeve van de leisure-ontwikkeling. In deze ontwikkeling zouden een
evenementenhal, bioscoop, onderwijs van het ROC Zoomvliet en een aantal nog nader in te vullen leisure-activiteiten
worden gevestigd. Het is echter gebleken dat MaVer en Aannemersbedrijf Van Agtmaal (onderdeel van het
VolkerWessels-concern) het plan niet kunnen realiseren op de door ons gewenste termijn.
Reeds eerder hebben wij u mondeling aangegeven dat er ook andere belangstellenden zijn voor de realisatie van de
leisure-locatie en dat wij na de zomer met de raad wensen te overleggen over de toekomst van leisure op deze locatie.
Daarom hebben wij in onze onderhandelingen aangegeven dat deze zomer helder moet worden of een alternatief
leisure-plan realiseerbaar is.
Wij verwachten u kort na de zomervakantie (medio september 2013) nader te kunnen berichten over de leisureontwikkeling.
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