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NIEUWSBRIEF - juni 2011

Beste leden, donateurs en belangstellenden.
1) Beroepsprocedure – stand van zaken.
Op de laatste ledenvergadering hebben wij u medegedeeld dat we er ernstig rekening mee hielden
dat de beroepsprocedure bij de bestuursrechter doorgang zou gaan vinden.
Onlangs (11 mei) kregen we een oproep voor de ‘regie’zitting op 22 juni a.s. om 09.00 uur te Haarlem.
Verzoeken om nogmaals uitstel, door diverse betrokken partijen, werden afgewezen.
Uit de brief van de rechtbank van 25 mei 2011:
“Met het oog op de ontwikkelingen met betrekking tot de op handen zijnde overeenkomst tussen de
gemeente Wormerland en Dekamarkt heeft de rechtbank besloten om op de zitting van 22 juni 2011
niet over te gaan tot inhoudelijke behandeling van de beroepen.
De zitting zal niettemin doorgang vinden, maar de behandeling ter zitting zal gericht zijn op bespreking
van de stand van zaken met betrekking tot de gesloten intentieovereenkomst, de te sluiten
ontbindingsovereenkomst, de mogelijke alternatieve locatie voor Dekamarkt en mogelijk nieuwe
ontwikkelingen in het Centrumplan. Ook zal aan de orde komen in hoeverre de ontwikkelingen van
invloed zijn op het bestreden besluit alsmede de belangen van partijen. Doel van de zitting zal zijn
helderheid te verkrijgen over de rol van de beroepsprocedures in het geheel van de ontwikkelingen
alsmede over het mogelijke vervolg van de (beroeps)procedure.
Ik verzoek u om bij de voorbereiding voor de zitting, hiermee rekening te houden. Met het oog op de
aard van de zitting is uw aanwezigheid als gemachtigde op de zitting dan ook gewenst.
De omgevingsvergunning (voor de vestiging) van de Dekamarkt aan de Koetserstaat 1 is op 3 mei
2011 verleend. De termijn voor het indienen van bezwaarschriften loopt tot 16 juni.
Het is dus afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt.

2) Het terrein van de voormalige school “De Wegwijzer”.
Het terrein zal als opslagplaats gebruikt (gaan) worden voor materialen die bestemd zijn voor de
vervanging van de riolering en herinrichting van de Zaandammerstraat.
De vervanging van de riolering loopt vanaf de Faunastraat (voor de Vomar), door het plein (voor
Mama Mia) en de Dorpsstraat, naar de Zaandammerstraat.
Geplande startdatum: maandag 20 juni. Nadere inlichtingen komen in het Gemeentenieuws.

3) Wij verzoeken diegenen die de contributie / donatie voor 2011 nog niet betaald hebben
het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op ons nieuwe rekeningnummer:
Bankrekening bij ING: 6028398 t.n.v. Bewonersvereniging Dorpscentrum

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Dorpscentrum,
Jan Kesting, secretaris.

Secretariaat: J. Kesting, Talingstraat 15, 1531 VH WORMER tel.: 075-6420028, e-mail: j.kesting@quicknet.nl
Bankrekening: 6028398 t.n.v. Bewonersvereniging Dorpscentrum te Wormer; kvk nr 34293384

