
BELANGRIJK      BELANGRIJK 
Beste dorpsbewoners, 

We hebben als Denktank op 6 maart 2019 ons voorstel in een openbare vergadering in het 
dorpshuis gepresenteerd om de gemeente te vragen weer nieuwbouw toe te staan op het 
terrein achter de Streek, Kolderveen en bij ‘t Feantsje op een gedeelte van het 
bestemmingsplan Kolderveen zoals bij de gemeente en in het dorp bekend. We hebben dat 
voorstel toegelicht aan de ongeveer 70 aanwezigen. 

We hebben de aanwezigen gevraagd of ze akkoord gingen met het voorstel. Bijna ieder was 
vóór het voorstel. Maar ook was er een aanwezige duidelijk tegen het voorstel. 

Daarop is als volgt door de Denktank op die avond gereageerd: 

De heer Buding (Denktank) maakte nog eens duidelijk aan de nee-stemmer en de andere 
aanwezigen dat ieder het recht heeft bezwaar aan te tekenen, en dat er juridische wegen 
zijn die hij/zij kan bewandelen. 

Voor ons (Denktank) betekent het ook dat we (dorpsbewoners) elkaar bij verschil van 
mening niet ‘scheef’ moeten aankijken, maar met respect voor ieders belang met elkaar 
moeten blijven omgaan.  Bij duidelijke steun vanuit een meerderheid van dorpsbewoners, 
zoals op deze bijeenkomst, gaat uiteraard de Denktank door met het verder aansturen op 
de plannen voor het bouwen op de plek die daarvoor vanavond is gepresenteerd. 

Om te voorkomen dat dorpsbewoners die niet aanwezig waren dit wellicht hebben gemist,  

vinden we het als Denktank  belangrijk nog eens te benadrukken dat wij vinden dat er in 
ons dorp respect moet zijn tussen vóór- en tegenstemmers. Ieder heeft het recht de 
wettelijke weg te bewandelen om zijn recht te krijgen. 

Ook bij verschil van mening moet je toch fatsoenlijk met elkaar om blijven gaan. Niet ‘wij 
of zij’, maar de gemeente neemt nu een besluit. Dus elkaar belagen met welk soort druk 
dan ook is niet aan de orde. 

We gaan er dan ook van uit dat ieder dat respecteert. 

Burgemeester en Wethouders bepalen wat er nu verder gaat gebeuren op grond van 
argumenten aangedragen door Denktank/Plaatselijk Belang en argumenten van degenen 
die tegen de plannen zijn om te bouwen op bestemmingsplan Kolderveen. Daarna is 
duidelijk hoe we binnen dat besluit met elkaar verder kunnen gaan. De Denktank(leden) en 
de vertegenwoordiger van de tegenstemmers hebben afgesproken elkaar op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen en informatie uit te wisselen.  

Zoals het hoort dus!  

Denktank Terwispel 


