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Locatie Hoofdstraat

Geachte leden van de raad,

Per brief van 13 september 2016 en middels de openbare informatiebijeenkomst van 5 oktober
2016 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de locatie
Hoofdstraat.
Ook werd u geïnformeerd over de invulling van het cultureel kwartier en het traject met Fresh
Forward, dat gericht is op het maken van een concept voor het cultureel kwartier met
aandacht voor het culturele aspect in - en de uitstraling op - de rest van het park. De
afgelopen periode heeft een 'dreamteam', onder begeleiding van Fresh Forward, een creatief
proces doorlopen om te komen tot een uniek concept voor de invulling van een 'next level
cultureel mensenpark' .
Eind november 2016 zal dit traject worden afgerond. In november vindt er verrijking en
toetsing van het ontwikkelde concept plaats. In het kader van de verrijking wordt het concept
aan diverse stakeholders en belanghebbenden voorgelegd. Tevens zal het ontwikkelde concept
voor het cultureel kwartier op korte termijn worden ingebracht in het proces met betrekking
tot de totstandkoming van het kwaliteitsdocument voor de locatie Hoofdstraat, aangezien deze
twee onderwerpen met elkaar verweven zijn.
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Nadat het proces met Fresh Forward is afgerond en het concept voor het 'next level cultureel
mensenpark' door ons college is vastgesteld, zullen wij het ontwikkelde concept aan de raad
presenteren. Tevens zal een openbare informatiebijeenkomst worden georganiseerd om het
concept aan alle geïnteresseerden te presenteren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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