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Beste bewoner,

Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Vorig jaar november heeft u in de media kunnen lezen dat de gemeente samen met
kerkgenootschap LEEF! onderzocht heeft of LEEF! de voormalig Groen van Prinstererschool van
de gemeente kon kopen. De uitkomst van dit onderzoek was dat de aankoop voor LEEF!
financieel niet haalbaar is. In deze brief praten wij u bij wat er sindsdien gebeurd is, staat te
gebeuren en wat dit voor de buurt waar u woont betekent.
Wat komt er op Groen van Prinstererschool locatie?
De gemeente heeft nog steeds de wens om de voormalig Groen van Prinstererschool niet
langer zelf in bezit te hebben en de locatie te vergroenen. Dit betekent alleen niet dat nu
duidelijk is wat er wél komt. Het college heeft daarom in februari van dit jaar besloten de
nieuwe gemeenteraad te vragen welke ontwikkelrichting zij voor deze locatie wenselijk vindt.
Een tweede beslissing die het college heeft genomen is om het project voor de herinrichting
van de omgeving Jacob Catsstraat mee te nemen in het ontwerpproces. Door het herinrichten
van locatie Groen van Prinsterer en omgeving Jacob Catsstraat samen te pakken, ontstaat meer
ruimte voor een echte kwaliteitsverbetering van het gebied.
Hoe nu verder?
De aankomende periode gaat het college met de gemeenteraad in gesprek. In gesprek over
bijvoorbeeld: hoe groen moet de locatie worden? Wie krijgt voorrang? De fietser, voetganger of
de automobilist? Wat te doen met de voormalige Groen van Prinstererschool? Allemaal vragen
waarvan de antwoorden zorgen voor kaders voor de ontwikkeling. De verwachting is dat de
gemeenteraad dit najaar een besluit neemt over de kaders.
Op het moment dat de kaders voor de gebiedsontwikkeling duidelijk zijn gaan wij graag met u
in gesprek. Wij willen u dan vragen om met ons mee te denken over het ontwerp voor het
gebied. Een uitnodiging ontvangt u tegen die tijd van ons.
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