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Reactie op brief Dorpsraad Sint Tunnis

Geachte leden van de dorpsraad,

Wij hebben uw schrijven inzake Oelbroeck, op 11 februari in goede orde ontvangen, en berichten u
hieromtrent als volgt.

ln de eerst alinea van uw brief geeft u aan via diverse kanalen en media informatie te hebben
ontvangen. ln het kort geven wij uw dorpsraad daarom onderstaand de feiten weer.

Op 29 juni 20'17 heeft de stuurgroep een eerste plan ingediend voor het verbouwen en
toekomstbestendig maken van Oelbroeck. Het gevraagde budget voor de, in het plan
voorgestelde, verbouwing was ruim € 800.000,- Het college heeft in oktober 2017 een financieel
kader gesteld van € 500.000 waarbinnen dit plan voor een toekomstbestendig Oelbroeck verder
kon worden uitgewerkt. De gemeenteraad heeft op 15 maart 2018 betreffende € 500.000 formeel
beschikbaar gesteld.

Door de stuurgroep is vervolgens een plan ontwikkeld, waarin door vrijwilligers en de gemeente
veel tijd is gestoken. Het plan dat nu door de stuurgroep is ingediend behelst een bedrag van ca.
3,5 mln (waarvan ca. 1 mln. optioneel voor duuzaamheidsmaatregelen). Naar aanleiding van dit
ingediende plan heeft de raad op 4 december 2018 het gestelde kader van € 500.000 nog eens
bevestigd.

Gezien het grote verschil tussen de begroting van de stuurgroep en het bij de gemeente
beschikbare bedrag, is het plan van de stuurgroep voor de gemeente niet passend binnen de
kaders en daarmee van tafel.

Op 23 januarijl. heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de stuurgroep en
wethouder Bellemakers. We hebben moeten constateren dat de toekomstvisie van de stuurgroep
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omtrent een toekomstbestendig Oelbroeck en de financiële kaders van de raad, niet verenigd
kunnen worden.

Uw oproep aan ons college om de dialoog te heropenen is, gelet op de door de raad gestelde
kaders waarbinnen het college kan en mag handelen, weinig zinvol. Het college wil gèen valse
venuachtingen wekken bij de stuurgroep. Een uitnodiging voor een gesprek, tenrvijl het college
binnen hetzelfde financiële kader moet opereren, zou valse verwachtingen en daarmee
teleurstelling in de hand werken.

Het college blijft open staan voor een alternatief plan voor een toekomstbestendig Oelbroeck,
passend binnen de gestelde kaders. Wanneer hiertoe reële alternatieven vanuit de burgerij komen,
zal de gemeente haar support geven om de initiatiefnemers waar mogelijk te ondersteunen. Het
college zal echter niet zelf een alternatief plan ontwikkelen, noch het initiatief daartoe nemen.

ijke groet,
meester en wetho

P. (Piet) W. Wan
secretaris
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