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Motie Aar en Amstel
De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 13 november 2014, bij de
behandeling van de Concept Programma-begroting 2015-2018,
Constaterende dat:
 Het voormalige verzorgingshuis Aar en Amstel leeg staat,
 Er momenteel geen directe invulling/bestemming is voor dit pand,
 Het behoud van Aar en Amstel voor ouderenhuisvesting op een breed draagvlak kan rekenen
onder de bevolking,
 Er behoefte is aan een woonvoorziening voor ouderen in het centrum van Nieuwkoop,
 Er door Woningstichting Nieuwkoop een enquête is gehouden die interesse in een woning in
Aar en Amstel aantoont,
 De Woningstichting Nieuwkoop als eigenaar de intentie heeft om de accommodatie ingezet
te houden voor deze doelgroepen,
 Het een duidelijke wens van vrijwel alle politieke partijen tijdens de verkiezingen is geweest
om Aar en Amstel open te houden,
Overwegende dat:
 Er in 2015 en 2016 gewerkt gaat worden aan een integraal plan voor het dorpscentrum in
Nieuwkoop,
 Pas op zijn vroegst in 2018 een start gemaakt kan worden met een eventuele uitvoering van
dat integrale centrumplan Nieuwkoop,
 Uitvoering van een dergelijk plan een lange periode van misschien wel 10 jaar in beslag zal
nemen,
 Het aan de bevolking niet te verkopen is als Aar en Amstel gedurende lange tijd, in ieder geval
tot 2018 en wellicht veel langer ongebruikt zal blijven staan,
 Er tijd en ruimte is om alternatieve plannen te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren,
 Op korte termijn breed bekeken moet worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden
zijn m.b.t. Ruimtelijke Ordening, investeringen, zorg en ondernemers.

Verzoekt het college op korte termijn in overleg te treden met WSN, samen met WSN te bekijken wat
de mogelijkheden zijn om Aar en Amstel voor ouderenhuisvesting te behouden en de raad over de
voortgang hiervan actief te informeren voor 1 april 2015.
En gaat over tot de orde van de dag,
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