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Hoogezand, 18 september 2007.

Aan de Stichting Bewonersorganisatie
Compagniesterpark en Omgeving
p/a Binnenhof 66
9611 DK Sappemeer

Betreft: Woongemeenschap in het Compagniesterpark.

Geacht bestuur en leden van de bewonersorganisatie,

Hartelijk dank voor uw brief en het toezenden van zowel de vragen als de uitkomst van de door u
gehouden enquête binnen uw woonwijk Compagniesterpark.
Hierover zal veel te zeggen zijn.
Maar wij beperken ons tot het volgende.

1. Zoals bij u wellicht bekend zal zijn kiest de ChristenUnie ervoor politieke vraagstukken te
benaderen vanuit onze christelijke visie op de samenleving.
De ChristenUnie kiest voor mensgerichtheid als uitgangspunt voor beleid: Welzijn van alle
inwoners en sociale samenhang. Dit alles met een menselijke maat.
Dus aandacht voor verschillende mensen in wijken en buurten binnen onze gemeente
Hoogezand-Sappemeer.

2. Vanuit de genoemde christelijke visie kiezen wij er bewust voor er ook te zijn voor die
inwoners - die om wat voor reden beperkingen kennen - een volwaardige plaats te laten
innemen in een wijk of buurt in onze gemeente.
Bewust kiest de ChristenUnie er niet voor, zoals vroeger het geval was, mensen met een
beperking te huisvesten in gebieden ver buiten onze steden en dorpen.

3. Verantwoordelijkheid. Een belangrijke kernwaarde voor samenleven in een huis straat wijk
is dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar willen of durven dragen. Verantwoordelijkheid
dragen voor elkaar vraagt om verdraagzaamheid en tolerantie.

4. Onderzoek leert ons, ChristenUnie, het volgende:
Vanaf het eerste moment stond er op de ellips van de bouwplannen voor het
Compagniesterpark al aangegeven dat hier een voorziening getroffen zal worden voor
mensen met een beperking.
Dit was al bekend bij toekomstige bewoners, die door het uitblijven van een vlotte invulling van
het Compagniesterpark inmiddels gekozen hebben voor een andere locatie binnen onze
gemeente.
Voor zover bij ons bekend is de invulling van de ellips nadien niet gewijzigd.
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5. Door de heer H.P.Struik, wethouder van onze gemeente, is een brief - gedateerd 28 augustus
2007 - uitgegaan met de aankondiging dat op 1 oktober 2007 samen met Hollestelle
Vastgoedontwikkeling en de Stichting NOVO, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter,
u en met u alle bewoners van het Compagniesterpark uitgenodigd zijn om u te informeren
over de ontwikkeling van een woonvoorziening.

Algemeen:
De fractie van de ChristenUnie vindt dat elke wijk een afspiegeling moet zijn van alle mensen die
deel uit maken van onze samenleving.
Dit betekent een evenwichtige spreiding over wijken en buurten van arm en rijk, allochtoon en
autochtoon, beperkt en niet beperkt, huur en koop e.d.
Hoewel hiervan onvoldoende sprake is in Hoogezand-Sappemeer is onze fractie er niet voor om
uw bewonersorganisatie positief tegemoet te treden in uw bezwaar tegen de woonvoorziening.

Uw bewonersorganisatie en de bewoners van Compagniesterpark hebben volgens ons op geen
enkele wijze hinder ondervonden van het feit dat er mensen met een beperking wonen in het oude
postkantoor en in Velemansdroom. Laat staan van andere mensen die wonen en werken in
voorzieningen die er zijn om mensen met een beperking in Sappemeer te laten wonen en werken.

Tenslotte:
Onze fractie is graag bereid nadat de informatie van 1 oktober a.s. heeft plaats gevonden nader
met u van gedachten te wisselen over de uitkomst daarvan.
Wij wachten uw eventueel initiatief daartoe af.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de
ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer

Meint Dekker
fractievoorzitter


