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'De Nijs wilde 

van contract af' 

DOOR CE es BEEMSTER besluiten neemt voor dit plan 
ENKHulzEN-ProjectontwikkelaarDeNijsheeftdegemeen voordat er binnenkort een nieuw 

college zit. te Enkhuizen in oktober laten weten van het contract voor 
Het parkeervraagstuk voor het verbouwing van de oude poli in de Vijzelstraat af te willen. plan is al veel langer onderwerp 

Dit zegt fractievoorzitter}an Raven van de PvdAgehoord te van gesprek tussen Enkhuizen 
hebben tijdens een besloten bijeenkomst op het stadhuis. en De Nijs. Beide partijen praten 

over 130 parkeerplaatsen in het 
Directeur Winfred de Nijs was de gemeente uit wilde komen, plangebied. Volgens De Nijs is 
gisteren onbereikbaar voor een omdat de gemeenteraad eerder dit alleen in een parkeergarage te 
reactie. De gemeente dacht in ok had besloten geen betaald parke realiseren. De gemeente opperde 
tober sluitende afspraken met ren in te voeren. Daardoor zegt eerder in het overleg met De Nijs 
hem te hebben gemaakt voor ver De Nijs geen parkeergarage in de mogelijkheid om dit des
bouwing en uitbreiding van het het plan te kunnen bouwen." noods buiten het plangebied te 
sociaal medisch centrum (SMC) "De Nijs heeft later herroepen bouwen, maar dan moet De Nijs 
in de Vijzelstraat. Het raadsvoor dat ze van het contract af wilde, wel een vergoeding betalen. Ook 
stel hiervoor lag nagenoeg klaar maar ik wil die brief van De Nijs suggereerde Boland eerder om 
toen de gemeente op 24 oktober hebben. Het enige dat wij als een halfverdiepte parkeervoor
onverwachts een brief kreeg van raad horen is dat de gemeente ziening te bouwen. 
De Nijs waarin de projectontwik met De Nijs onderhandelt. Ik Gemeente en De Nijs praten al 
kelaar uit Warmenhuizen nieu heb de brief van De Nijs al opge enige tijd over aanpassingen van 
we eisen en voorwaarden stelde. vraagd bij de gemeente, maar mij het plan, zo erkent de gemeente 
Eisen en voorwaarden die het is verteld dat die brief verdwe desgevraagd. Besluiten hierover 
college niet acceptabel vindt. nen is. Ik geloof dat niet, want el nog niet genomen. Op basis 

Nieuw overleg met De ke binnenkomende brief wordt van een raadsbesluit onderzoekt 
moet dat vlot trekken. Het ge gearchiveerd." het college momenteel eerst of 
volg is wel dat hierdoor uitvoe Raven diende dinsdagavond een gefaseerde realisatie van het 
ring van het plan opnieuw is uit tijdens de raadsvergadering ver project mogelijk is en wat daar 
gesteld. In een besloten bijeen geefs een motie in om het plan de consequenties van zijn. Enk
komst werd dit de raad begin no voor de Vijzelstraat voorlopig huizen verwacht dat de resulta
vember verteld. "Op die avond is controversieel te verklaren. ten van dit onderzoek kort na de 
de fractievoorzitters verteld dat Daarmee wilde hij bereiken dat jaarwisseling aan de raad gepre

);Je Nijs onder het contract met wethouder Hendrik Boland nog senteerd worden. 


