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Gesprek met wethouder Elfrink
Het derde gesprek met wethouder Elfrink vond plaats op 16 november. In dit prettige gesprek toonde
de wethouder sympathie voor het plan Nectar. Wel benadrukte de wethouder dat gebouw en grond
openbaar verkocht moeten worden tegen een marktconforme prijs. Die opdracht heeft de wethouder
van de gemeenteraad gekregen. Als een project een grote meerwaarde heeft voor de buurt, wordt dit
in bepaalde gevallen meegewogen.
Vragen beantwoord
In augustus zijn vragen gesteld aan het College door Pvda, Pvdd en Zuid Centraal (zie nieuwsbrief 15).
Op 20 november zijn deze vragen beantwoord. Het College vindt het plan Nectar sympathiek en heeft
kennis genomen van het positieve advies van het bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen (zie
nieuwsbrief 13). Na gesprekken met twee potentiële kopers (o.a. Nectar) heeft het College besloten dat
de door de raad opgelegde bezuinigingstaak bepalend is. Het pand moet daarom tegen marktwaarde
verkocht worden. Initiatiefnemers moeten zorgen voor voldoende financiering en eventuele alternatieve
locaties.
Nieuwe partner voor Nectar
Casper Koning (koningskeuken.nl) is de nieuwe Nectar partner; zijn opzet is een combinatie van een
versmarkt, distributiecentrum voor streekproducten en catering. Hierbij zou ook een bezoekerscentrum
en ontvangstruimte voor grotere groepen gerealiseerd kunnen worden. Met Stef van der Zweep is
gesproken over samenwerking met het naastliggende eetcafé, waarbij ook de exploitatie van de
theetuin bekeken is.
De winkeliersvereniging Geitenkamp steunt deze activiteit, die aansluit op de plannen voor profilering
van het marktplein als lokale functie en het karakter van de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen.
Kerstmaaltijd 25 december
Op 25 december wordt in de aula van de school een kerstmaaltijd georganiseerd voor wijkbewoners.
Het betreft een eenmalige uitzondering op de maandelijkse activiteit van ‘Samen eten’ in het MFC.
Nectar toegevoegd op Google+
Nectar is toegevoegd op de website van Google+. Hier is ook een stemmogelijkheid. Bijvoorbeeld: klik
op ja om het plan Nectar te ondersteunen. De link is:
https://plus.google.com/104205474820133463706/posts/p/pub
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 270 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.
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