
Heelweg, 15 mei, 2013 

 

 

Geacht college van B & W, raadsleden en fractieleden, 

 

Naar aanleiding van het door u toegezonden schrijven "uitgangspunten verkoop Wilhelminaschool", 

(zie bijlage) sturen wij u deze brief. 

 

Deze "uitgangspunten" zijn niet de concrete voorwaarden en condities waar wij om gevraagd 

hebben. Het ontbreken van feiten, cijfers en kaders maakt het onmogelijk om een gefundeerde 

exploitatie op te stellen en een bod te doen. Ook laat het veel ruimte voor interpretatie waarmee de 

kans erg groot is dat het aangeleverde niet zal voldoen aan de door jullie opgestelde 

"uitgangspunten".  

Ondanks de prille fase waarin ons plan zich bevindt worden wij door tijdsdruk vanuit de Gemeente 

gedwongen acties te ondernemen waar we nog niet aan toe zijn. 

Financieel experts bevestigen dat het onrealistisch is om van burgers te verwachten dat zij binnen 

een tijdsbestek van 2 maanden een goed gefundeerde exploitatie met intentieverklaringen e.d. aan 

kunnen leveren.  

 

Een andere- recente - ontwikkeling is dat wij hebben vernomen dat het Borchuus plannen heeft die 

identiek zijn aan onze ideeën voor invulling van Willemina Wereld. Dit maakt het draagvlak kleiner en 

daarmee onze onderbouwing minder sterk. Het lijkt ons gezien bovenstaande niet zinvol om nog 

meer tijd en energie te stoppen in uitwerking van het plan. Wij hebben daarom besloten om een 

punt te zetten achter Willemina Wereld. 

 

De mogelijkheid om het plan Willemina Wereld in zijn huidige vorm onder te brengen in de 

Kwaksmölle is onmogelijk. Het plan is immers gebaseerd op de Wilhelmina locatie waarvoor destijds 

door de Gemeente een oproep is geplaatst in de Gelderse Post.  

Wat wel een mogelijkheid zou kunnen zijn is een samenwerkingsvorm zoeken met het Borchuus en 

de Kwaksmölle daarbij als aanvullende locatie te zien. De activiteiten die praktische ruimte behoeven 

zouden in de Kwaksmölle kunnen worden ondergebracht. Misschien liggen daar ook mogelijkheden 

voor de speel-o-theek en de EHBO die beide niet in het Borchuus terecht kunnen en zich bij ons plan 

hadden aangesloten.  

 

Dhr. Haverdil heeft ons in het gesprek op 25 april jl. gevraagd een nieuw plan te bedenken voor de 

Kwaksmölle. Omdat wij een tweede teleurstelling willen voorkomen en niet opnieuw vele uren willen 

spenderen aan een plan waarvan later blijkt dat het geen kans van slagen heeft, willen en kunnen wij 

hier pas over na denken als er een aantal zaken duidelijk zijn, waaronder: 

 

- Wat is er afgesproken met Fidessa, die nu nog hoofdhuurder is? 

- Wat is precies aangeboden en afgesproken met de EHBO aan? 

- Is de Kwaksmölle naast de EHBO en ons nog aan andere partijen aangeboden? 

- Concrete informatie mbt het perceel van de Kwaksmölle 

- Is de Kwaksmölle een momument? 

- Wat is er toegestaan qua bestemming en eventuele verbouwing? 

- Hoe is de overdracht? Huur? Verkoop? En voor welk bedrag?  

- Wat zijn in deze de concrete voorwaarden en condities? 

- Wat bedoelt de gemeente precies met de uitspraak dat de Kwaksmölle een goede uitgangslocatie is 

om te  

  groeien? Betekent dit bijv. uitbreidingmogelijkheden in de vorm van bouwen in de toekomst? 

- Op welke termijn zouden we kunnen beschikken over het gebouw? 

  



Er zal e.e.a. aan de Kwaksmölle moeten gebeuren. Naast dat er vervanging van het dak gepland staat, 

zal er ook intern het nodige bouwtechnisch moeten gebeuren. Zeker de molen zelf verdient een 

flinke opknapbeurt wil je deze in kunnen zetten voor verhuur en gebruik voor activiteiten. 

Is de Gemeente bereid om achterstallig onderhoud op zich te nemen of een bedrag beschikbaar te 

stellen om dit aan te pakken? 

 

Indien de Gemeente ons op korte termijn duidelijke en realistische voorwaarden en condities kan 

geven zullen wij op basis daarvan gaan bekijken of wij het plan willen reconstrueren. 

 

Tenslotte willen wij aangeven de houding en werkwijze van de Gemeente inzake Willemina Wereld 

ten zeerste te betreuren en hopen dat in de toekomst anders wordt omgegaan met 

burgerinitiatieven. Zeker als de gemeente daartoe zelf een oproep plaatst. Met name het ontbreken 

van een duidelijke procedure en tijdspad, het gebrek aan interesse en de moeizame communicatie 

die continue vanuit ons aangedreven moest worden, vragen om verbetering. 

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 

Saskia Neijland en Lilian de Jong 

 

 

 

 

 

  


