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Geachte raadsleden, 
 
Tijdens de commissievergadering Fysiekdomein van 16 en 17 april jl. stond (wederom) de 
behandeling van het Burgerinitiatief Atlantische Buurt op de agenda.  Via deze brief willen wij 
nogmaals ons standpunt aangeven, zowel over het plan van de heer Van Eijk als over de 
verdere uitwerking.  
 
Zoals bekend staat Portaal op het standpunt dat de visievorming geen vertraging mag geven 
in de bouw van sociale huur op de locatie Kuyperstraat. Dit standpunt kan alleen gerealiseerd 
worden indien de ontwikkeling Kuyperstraat losgekoppeld wordt van het visietraject. Indien 
dit niet gebeurd zal er opnieuw vertraging optreden. Een situatie waarin de visievorming niet 
losgekoppeld wordt van de Kuyperstraat, en waarbij geen vertraging plaatsvind, bestaat naar 
onze mening niet.  
 
In de afgelopen periode zijn de  vier partijen met elkaar in gesprek geweest. Portaal wil hierbij 
duidelijk aangeven dat er geen consensus is bereikt ten aanzien van het gehele plan van de 
heer Van Eijk. Portaal is het wel eens met de noodzaak tot het opstellen van de visie. Maar 
naast het loskoppelen van de Kuyperstraat van het visietraject, zijn wij ook van mening dat de 
geschetste doorlooptijd van 6 maanden niet realistisch is. Dit wordt mede onderbouwd door 
de adviezen van de ambtelijke organisatie zelf, en het feit dat de deadline van het visietraject 
in de afgelopen weken al is verschoven van november tot december 2019.  
 
Wij wensen u veel succes toe bij uw overwegingen en het nemen van uw besluit. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

  
 
 
Reijnder Jan Spits    Wibo Douwstra 
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