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UITBREIDING PARKEERPLAATSEN
De uitbreiding van de parkeerplaats aan de Laan
van Weldadigheid verloopt volgens planning. Dat
betekent dat aan het eind van het jaar de parkeerplaats is vergroot tot een totale capaciteit van
pakweg 300 auto’s en 15 bussen.
Tijdens de inloopavond is ook gevraagd om het
fiets parkeren in Veenhuizen uit te breiden, wat
natuurlijk heel goed past bij de ambitie van de

gemeente om DE FIETS op 1 te zetten. De fietsparkeerplaats aan de Oude Gracht wordt momenteel verdubbeld. Ook deze werkzaamheden ronden
we dit jaar nog af. De aanleg van E-oplaadpunten
(voor zowel auto’s als fietsen) is een los traject in
de uitvoering. En volgt aansluitend.

SLOOP VOORMALIGE
SUPERMARKT
De gemeente heeft de voormalige supermarkt aan
de Kerklaan aangekocht en is van plan deze te
slopen. Om tot sloop over te kunnen gaan is het
verplicht een flora en fauna onderzoek te doen.
Hier is uit naar voren gekomen dat de aanwezigheid van huismus en vleermuis niet uit te sluiten
is. Daarom is de gemeente bij wet verplicht nader
onderzoek te doen gedurende de periode van mei
tot oktober. Dit nader onderzoek vindt plaats in
2020, gedurende de genoemde maanden. Uit dat
nader onderzoek moet duidelijk worden hoe we
deze beschermde dieren gaan compenseren. Op zijn
vroegst zal daarom pas eind 2020 gestart worden
met de sloop.

RIJK ZOEKT NIEUWE EIGENAAR
VOOR VEENHUIZEN

DAMAST ATELIER LICHT EN
SCHADUW

Op 1 oktober 2019 sloot de belangstellingsregistratie die we (Rijksvastgoedbedrijf) hebben
uitgevoerd. Dit met het oog op de vervreemding
van panden en gronden in Veenhuizen, die nu en
in de toekomst geen functie hebben als het gaat
om uitvoering van taken van het Rijk. Het gaat
dus uitdrukkelijk niet om de gevangenissen en het
defensiecomplex. Wel om de bijna 80 gebouwen
verspreid in Veenhuizen en (bos- en cultuur)
gronden die voorheen een Justitiefunctie hadden.
De belangstellingsregistratie heeft opgeleverd
dat er meerdere partijen zijn die kenbaar hebben
gemaakt interesse te hebben in de vastgoedportefeuille.

Aan De Zesde Wijk in Veenhuizen op de plek waar
ooit een middenhuisboerderij stond, staat nu
een zwarte schuurwoning. In het gedeelte dat de
voormalige graanschuur was, het restant dat lang
op instorten stond, en bij veel inwoners vast wel
bekend is, is nu een damast atelier gevestigd.

Het bijzondere verhaal van Veenhuizen doorvertellen
Wat willen we graag met Veenhuizen? We zoeken
een nieuwe eigenaar die de mogelijkheid krijgt om
het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te
geven. Er is ruimte voor een vernieuwende aanpak,
gebaseerd op erfgoedwaarde en met aandacht voor
duurzame ontwikkeling.
Kansen liggen vooral in de monumentale waarde van
de gebouwen en de bijzondere samenhang tussen
functies (arbeid, detentie en zorg), gebouwen en
verkaveling. Het is de bedoeling dat het af te stoten
deel als één geheel overgaat.

Monument van de menselijke
natuur
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Hoe verloopt het proces van vervreemden?
Nu er meer belangstellenden zijn, start er in
november 2019 een openbare inschrijving voor
het gehele ensemble vastgoed. Potentiële partijen
wordt gevraagd aan te tonen dat zij beschikken over
deskundigheid in en ervaring met het exploiteren en
(her)-ontwikkelen van monumentaal erfgoed. Geschikt
bevonden partijen mogen een visie indienen op de
toekomst van Veenhuizen. Na toetsing van deze
visies door een beoordelingscommissie wordt aan
(maximaal) 5 partijen de gelegenheid geboden om
de procedure te vervolgen met een verdiepingsslag
op de visie en businesscase. Het gehele traject,
van begin tot eind (tot en met gunning), kent een
doorlooptijd tot begin 2021.
Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de
vervreemding van het ensemble aan Rijksvastgoed in
Veenhuizen, en daar kunt u ook terecht met eventuele
vragen over het proces. (Rijksvastgoedbedrijf:
michiel.vonbonninghausen@rijksoverheid.nl).
Periodiek informeren wij u in het Ontwikkelingsnieuws
over de voortgang van het proces.

Bij binnenkomst passeer je de nog oorspronkelijk
drempel van de middenhuisboerderij en maak je
kennis met de weeftechniek.
Damast is een oude weeftechniek die gebruik maakt
van licht- en schaduweffecten waardoor patronen
zichtbaar worden. Vanaf de 19e eeuw werd voor
het weven van damast het handgetouw steeds meer
vervangen door het Jacquard-getouw. Het weefproces
is in de afgelopen decennia volledig geautomatiseerd.
Het echte handwerk wordt in Nederland nog maar
door een beperkte groep weefsters uitgevoerd, die
zich hebben verenigd in het Damastweversgilde.
In mijn atelier weef ik op getouwen die handmatig
bediend worden. Qua techniek dus weer een stapje
terug in de tijd. Een zeer langzaam en traag proces,
waardoor mijn productie klein is. Ik laat me graag
inspireren door de antieke damasten en vertaal dat
naar nieuwe, hedendaagse ontwerpen waarbij ik
dankbaar gebruik maak van de computer. Hier komen
zowel gebruiksobjecten als wandkleden uit voort. Een
voorbeeld hiervan zijn de theedoeken met gevelteksten uit Veenhuizen die menigeen bekend voor zullen
komen.
Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom!
In de wintermaanden (van oktober t/m maart) is het
mogelijk om op afspraak met een groep het atelier te
bezoeken.
Corrie Sevinga, Ds. Germsweg 11, Veenhuizen.
info@mariachristinahoeve.nl

VOORTGANG NIEUWBOUW
KINDCENTRUM SPEEL EN LEER
Bouwbedrijf Van der Sluis is bezig met de planning.
Zodra hierover meer bekend wordt informeren wij u
uiteraard via het Ontwikkelingsnieuws. Via de website
www.kindcentrumspeelenleer.nl ‘Onze nieuwbouw’
leest u eveneens over de voortgang, en de ontwikkelingen.
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