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Geachte «Aanhef_huurder»,
We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe het staat met de
ontwikkelingen aan het Noorderplein en de gevolgen daarvan voor uw woning.
Helaas kunnen we u nog steeds geen duidelijkheid geven. Dat vinden we heel
vervelend voor u. U weet nu nog steeds niet of u in uw huidige woning kunt
blijven wonen of dat u op termijn misschien moet verhuizen.
Samenwerking
Er is veel gebeurd de afgelopen maanden tussen de gemeente, de
projectontwikkelaar en Lefier. Gezamenlijk hebben we de conclusie getrokken
dat we eigenlijk verkeerd waren gestart en dat het beter zou zijn om met
nieuwe uitgangspunten en in een open en transparante samenwerking
opnieuw te beginnen. Dat is de reden dat het zo lang duurt voordat we weten
welk plan het uiteindelijk wordt en we u duidelijkheid kunnen geven. Belangrijk
is in ieder geval dat alle betrokken partijen het nog steeds met elkaar eens zijn,
dat de komst van de Mediamarkt goed zou zijn voor de toekomst van het
Noorderplein. We willen er samen dan ook alles aan doen om dat op een
goede manier voor elkaar te krijgen.
Opties en uitgangspunten
In onze brief van oktober heb ik u uitgelegd dat er nog twee opties over zijn:
1. volledige sloop van de Nijenbrinksflat met vervangende nieuwbouw;
Mediamarkt met woningen er boven
2. het in zijn geheel niet doorgaan van het plan; de Nijenbrinksflat kan blijven
staan.
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Deze opties gelden nog steeds maar met een wijziging in de 1 optie. We
praten nu alleen nog over de nieuwbouw van de Mediamarkt, dus zonder
woningen erbovenop.
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Aan de uitgangspunten, die voor Lefier van belang zijn voor de deelname aan
dit project, is niets veranderd. We proberen zoveel mogelijk de belangen te
behartigen van onze huidige en toekomstige huurders. Dit betekent dat wij
alleen instemmen met een plan als wij onze huidige huurders naar
tevredenheid elders kunnen huisvesten, uiteraard volgens de afspraken uit het
sociaal statuut.
Besluitvorming
Voor alle partijen is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een besluit wordt
genomen. We streven ernaar om dit uiterlijk half maart te doen. We hopen u
dan ook in maart duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van uw
woning.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact
opnemen met mij of met mijn collega Henk de Vries, hij is elke morgen
telefonisch bereikbaar op nummer: (0591) 69 78 59.
Met vriendelijke groet,
Lefier

Kirstin Meringa
bewonersparticipant Maatschappij & Markt
(0591) 69 78 64
Werkzaam op maan- dins- en donderdagen
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