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Geruime tijd is gewerkt aan een commerciële invulling van de Middenzone van het
gezondheidspark maar als gevolg van verslechterde marktomstandigheden heeft deze
invulling geen gestalte gekregen. Op 17 februari 2015 heeft uw raad besloten de
ontwikkeling van de Middenzone te beëindigen. Zie raadsbesluit 1328085. Inmiddels is er
sprake van een kentering in de markt en begint er zicht te ontstaan op het beëindigen
van de contractuele relatie met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ); met Multi
Vastgoed is hierover reeds in een eerder stadium overeenstemming bereikt. Dit betekent
dat, actiever dan voorheen, gezocht kan worden naar nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden voor de Middenzone. Vanuit de markt en de gemeentelijke
ambitie lijkt het voor de hand liggend om hierbij vooral in te zetten op een
woningbouwontwikkeling. Op korte termijn zal worden gestart met de voorbereiding van
dit ontwikkelingsproces, hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig . Het voorbereidende
proces moet begin 2018 kunnen worden afgerond. Het hieraan verbonden
voorbereidingskrediet bedraagt in totaal € 317.000,-.
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Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende
raadsvergadering.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45
De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de eerstvolgende
commissievergadering.

