Nieuwsbrief Garmerheerd oktober 2020.
Beste leden
De geplande avond van 27 oktober a.s. hebben we helaas vanwege
aangescherpte Corona-maatregelen moeten annuleren. Tijdens deze avond
hadden we u willen bijpraten over de ontwikkelingen rondom de
Garmerheerd. Nu deze avond niet doorgaat willen wij u informeren met deze
nieuwsbrief.
Het bestuur van de Garmerheerd heeft in juli j.l. een mail gestuurd aan
wethouder Roeland van der Schaaf waarin we onze zorg hebben geuit over de
trage voortgang rondom de bouwlocatie. De wethouder heeft ons hierop
uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft vrijdag 4 september
plaatsgevonden. De ambtenaren Leo Hellinga en Michiel de Boer waren
hierbij aanwezig. Van Garmerheerd waren Joke, Hetty, Yvonne en onze
ondersteuner Roelof Otten van de partij.
Het was een goed gesprek waarbij wethouder alle begrip toonde voor de
noodkreet van het bestuur (Garmerheerd). Ook sprak hij zijn bewondering uit
voor het doorzettingsvermogen van de groep. Verder gaf hij aan het
belangrijk te vinden om het contact met de groep zelf te willen houden. Juist
ook omdat het om een burger-initiatief gaat uit Garmerwolde en omgeving.
Afgesproken is dat over een aantal maanden er een vervolggesprek zal
komen. Daarbij is nadrukkelijk afgesproken dat voor de gemeente het bestuur
het aanspreekpunt is. Verder heeft het bestuur aangegeven, dat als het
ontwikkelingstraject weer actueel wordt, Stichting Knarrenhof ook weer aan
tafel zit. Stichting Knarrenhof wordt uiteraard steeds op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen.
De wethouder was open over de ontwikkelingen. Er wordt vanuit de gemeente
volop gewerkt om de zaken rond de verplaatsing van de boerderij rond te
krijgen. Maar het is nogal een complex verhaal. Een tijdpad is nog steeds
moeilijk aan te geven omdat de gemeente afhankelijk is van de medewerking
van andere instanties. Maar de wethouder hoopt in het najaar toch iets meer te
kunnen melden. En wij hopen dat van harte met hem!
Eerst moeten alle randvoorwaarden voor het verplaatsen van de boerderij
correct worden opgesteld.

Daarna kan het bouwplan voor de boerderij verder worden uitgewerkt en
moeten de benodigde vergunningen worden geregeld.
Als dat allemaal is afgerond, kan worden begonnen met de bouw van de
nieuwe boerderij. Vervolgens kan de oude boerderij worden gesloopt en de
bouw voor de Garmerheerd worden gestart. Wanneer dat is, is moeilijk aan te
geven. Duidelijk is wel, dat de boerderij in 2024 gesloopt moet zijn.
Voorlopig is het dus helaas afwachten en de vinger aan de pols houden.
Het vervolgoverleg is in november gepland. Na dit overleg krijgt u weer een
nieuwsbrief, ook wanneer er geen nieuws te melden is. Dan bent u in ieder
geval op de hoogte van hoe we varen.

In de planning voor de bijeenkomst stond tevens het aftreden van het huidige
bestuur en wie zich herkiesbaar stelt. Het gehele bestuur stelt zich
herkiesbaar. Wanneer er tegenkandidaten zijn horen we dat graag.
De contributie voor 2021 blijft ongewijzigd € 15,00 per huishouden
Onze secretaris was van plan het aanmelden/afzeggen van het lidmaatschap
van Garmerheerd ter tafel te brengen. Het blijft ook voor ons een
onoverzichtelijk geheel.
Aan/afmeldingen bij de Stichting Knarrenhof komen niet altijd bij ons door
en er zijn meer onduidelijkheden op dit gebied.
Hierover zal contact worden opgenomen met Noaberhof, Groningen en
Stichting Knarrenhof.
Zodra de corona het mogelijk maakt, organiseren we een nieuwe bijeenkomst.
Dan kunnen we in elk geval weer met elkaar van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groet,
Joke de Jong, voorzitter
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