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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) In de notulen van B&W van 10 december jl. stond dat 13 december het ‘go/no-go’
moment was voor de buurtsuper in Langbroek. Uit de pers heb ik begrepen dat het
nog niet ‘rond’ is en dat het nog wel tot eind januari kan duren voor er duidelijkheid
komt. Waarom is de intentieverklaring nog niet getekend en waar zit het op vast? Kan
het college inschatten wanneer de intentieverklaring wordt getekend en wanneer het
‘go’ klinkt? Hoe reëel is de kans dat de gesprekken op niets uitlopen?
2) Onder een deel van de bevolking is de bereidwilligheid aanwezig om zich als
vrijwilliger in te zetten voor de buurtsuper. In het dorpje Herwen draait de hele
buurtsuper op vrijwilligers, hier is ook best wat mogelijk… Kan de inzet van
vrijwilligers ervoor zorgen dat de komst van de buurtsuper in een stroomversnelling
komt? Gaat het college zich hier sterk voor maken? Mijn oproep is om de burgers er
meer bij te betrekken! Overigens, als ik wat kan doen…
Toelichting:
De PCG heeft recent geïnformeerd hoe ver het is met de buurtsuper in Langbroek. Het
college gaf bij monde van wethouder Burger aan dat met Support en Co (Superrr), de Spar,
woningstichting Volksbelang en zorginstellingen wordt gewerkt aan een
intentieverklaring/contract om de buurtsuper mogelijk te maken. ‘Medio december is er
opnieuw een overleg gepland waarbij duidelijk moet worden of de diverse partijen het
daarbij eens kunnen worden’. In de notulen van B&W van 10 december jl. stond ‘zwart op
wit’ dat 13 december het ‘go/no-go’ moment was. Ik zit eigenlijk vanaf de 13e op witte rook
te wachten… Gisteren begreep ik uit de pers (AD/UN) dat de zaak nog niet rond is en dat de
onzekerheid nog tot zeker eind januari duurt. Waar zit de zaak op vast?
Inmiddels heb ik met burgers contact gehad die zich als vrijwilliger voor de buurtsuper in
willen zetten. Het initiatief van inwoners uit het dorpje Herwen spreekt hen aan. Herwen is
een dorpje met pakweg 1.100 inwoners en samengevat komt het erop neer dat de inwoners
met elkaar de supermarkt runnen. Ik heb de laatste tijd ook spontaan van diverse inwoners uit
Langbroek informatie ontvangen met succesvolle voorbeelden van supermarkten in kleine
dorpen. Is het een idee om de bevolking er meer bij te betrekken? Kan dit het overleg
misschien vlot trekken?
Hans Marchal/PCG

