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,:; .;;,;:!I{;·':·"·:Gt~'nJiicbt1naaktin.belang;ijke gèhandhaafd zouden blijven, en wikkelen zorgcentrum aan de van Scholten of andere project- . 

11~'lc!aI!T~~N ";~en cl~~ ~q~b.è~~ln~~~t~p.e,~~~~al,'~!trtate:lie 'Ye~vr!Jy.q~)J::])e:Nijs. I?~ dat daarnaast een verstetking en Molenweg. Ook de huisartsen uit ontwikkelaars kunnen leiden. ' 
" 'Scll ~nttU~~tr~eVijzeJst'táclthr~~i't',~tK ze ,op.~ikkelaar won· me~ .z1Jn uitbreiding van het zorgaanbod de binnenstad vestigen zich daar Het bureau concludeert dat het 

" tjder~btèt' vïjftigproc:e)ït hltns.Dát's'tèIttiet ·aÎ~bU';:'::·"Pll~etP.en"J?~d.y:an ~'~'IWIJo~~ , tot stand komt. Zo zou hier in ie- en dus niet aan de Vijzelstraat. wegvallen van bestaande functies 

, reauLoyens~ Lpetfi~ëe~~ertt0ttWè1ij~~vi~~~.~~;~nW,: ~~~~;s~~~~:W~e~~~~e~t ~~~~:v:~Je~:~~~t (h~1~~~:~ te ~tJk~~O!~ ~~ ~{~g~:~~m:: ~O~~ '~~~e~~j~;~ijzr;~g~~ 
uit april 2009, c:ta:t iil',bezWvan d~l«ant is gekontérir' . . staan&e;sociaal.medischcentrumdrie huisartsen moeten komen. ontwerp. Belangrijkste gezond- zijn. Als Scholtens of een andere 

! ( . "'" te mbgen hèrontwikkfi!len.; Con~ heidsvoorziening wordt nu een projectontwikkelaar dit bij de 
:pç g!';nteel1ftr~4 is recentén pas .. ~e,n"het bou ,;ji;;,,~~~t~ç,MI.~'1~'Viste!l«h,:ter:Jt.et Water bij de wijn woonzorgcomplex van Wilgaer- rechter aanhàngig maakt en her-
.nalangaandnngenQP~ehoogte' on@~l~:, , ' , :l'fr:t!~t;:.ij:r;~~ipi1et~nderMdsver~ Juist qua zorg heeft De Nijs denvoordementeouderc;n. aanbestedingvordert,isditkans
gesteldvandeirthoud vandJitad- geefsec;:nberoepop'deWetOpeÎl-. gadeW'tgwaàrin:~leçl1t$.één·$tem noodgedwongen behoorlijk wat Op verzoek van de gemeente rijk. 'De kans is fiftyfifty dat çle., 
vies;.1Iia.arn.ip~~v:»l\vegèhet."er- 'baarheid VaJ1BestUtu;(WQB).:L'het.vèr.s'Chil~te;' 'è~'< ',' ., ... water bij de wijn gedaan. Zo Enkhuizen heeft ·juridisch ad- vordering zal worden toegewe;.': 

:' tro:u,WèJ1jkê>;J{arl$i,ter hierover . Komende .. dinsdag l!~t;,q~::,;,E~\~çl~ng,rjj.lt~èi$'y,~deraadmaakte het Westfriesgasthuis uit 'viesbureau Loyens en Loeff ver- zen', schrijft Loyens en Loeff~ ";" 
zWijgen, Debclangenv~eniging ra;ul een ,definitief .b~lUit over '. .' waS·wa:,,;·aat:~tte;li\ûdtgè;,gèZO.nc:l-, 'Hoorn bekend zijn poli te ver~ Volgens uitgezocht of de doorge- -+ Stad en Streek 2: Scholtens ,.' 
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Scholtens nog niet 
bezig met claim 
VERVOLG VAN REGIONALE VOORPAGINA 

ENKHUIZEN - Projectontwikke
laar Scholtens uit Wognum is 
nog niet bezig een claim voor te 
bereiden tegen de gemeente 
Enkhuizen. Of dit wel gaat ge
beuren, kan woordvoerster Tine
ke de Blank op dit moment niet 
zeggen. 

"Wij kennen de inhoud van het 
juridisch advies aan de gemeente 
verder niet", aldus De Blank. 
Scholtens zou via de bestuurs
rechter heraanbesteding van het 
project Sociaal Medisch Cen
trum kunnen afdwingen. Vol
gens het juridisch en fiscaal bu-
rp-:ll1 T nl:7pn~ pn T rtpf 1"l'1f- rlp CTP_ 

tig procent kans. 
De Blank zegt dat Scltoltens 

zich, nadat het bedrijf in 2008 bij 
de biedingsprocedure vedoor 
van De Nijs, niet meer heeft ,he- . 
ziggehouden met het SMC. "Je 
bent dan geen partij meer en ge
lukkig hebben wij genoeg ande
re projecten waar we onze ener,. 
gie in kunnen steken." 

Dat een gerechtelijke procedu,. 
re om te komen tot heraanbest~ 
ding kansrijk is, neemt De Blank 
op dit moment voor kennisge-: 
ving aan. "Dan nog blijft de 
vraag of we dat wel zouden moe- ' 
ten doen, ja of nee." . 

Overigens kunnen ook andere 
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