
 
Op 21 mei j.l. heeft Wim Buding tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van Dorpshuis en 
Plaatselijk Belang een update gegeven over de bouwplannen voor het Kolderveen. 

We zijn al weer een stap verder met de planprocedure.  Er is zoals eerder gemeld ook een brief van 
een aantal inwoners bij de gemeente binnengekomen. Die brief heeft de Denktank ook ter 
informatie gekregen van die bewoners. De gemeente reageert wel op de brief. In het dorp raden we 
aan om elkaar te respecteren in plaats van te bevechten. De argumenten van de voor- en 
tegenstanders van bouw worden afgewogen door Burgemeester en Wethouders. De peiling in de 
openbare Denktankvergadering de vorige keer en de inmiddels grote lijst van belangstellenden voor 
een bouwkavel, geven volgens ons aan dat er een grote meerderheid in het dorp is voor bouwen op 
het terrein achter Kolderveen/de Streek. Met dat plan gaan we dan ook verder.  

Ambtenaren bij de gemeente zijn ook bezig met het voorbereiden van plan Kolderveen om voor te 
leggen voor de beslissing bij Burgemeester en Wethouders. Zij hebben al een aantal zaken op een rij 
gezet . Zij willen graag informatie geven aan degenen die willen gaan bouwen. 

Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 21 mei jl. hebben we,  n.a.v. de vraag van de 
gemeente, aangegeven om binnenkort met belangstellenden én de gemeente aan  tafel te gaan om 
kennis te maken met de gemeente en om informatie uit te wisselen .  Welke kavelprijs heeft de 
gemeente b.v. in gedachten? Welke procedures zijn er en hoe lang gaan die duren? Ook hebben we 
bij de gemeente aangekaart om specifiek rekening te houden met  jongeren die terug willen naar of 
blijven in Terwispel. 

Wij hebben een lijst met mensen die geïnteresseerd zijn, maar heb jij ook belangstelling, meld je dan 
alsnog aan! Dat kan via: denktankterwispel@gmail.com.  Wij proberen het overleg te organiseren 
vóór de zomervakantie.  

Denktank Terwispel. 


