
 
 
 

Reuring!Update 30 september 2014 

Inhoud Update 
 R-DENKERS STOPPEN 
 HARTELIJK BEDANKT 
 BEWONERSINITIATIEF ! 
 OPROEP van Liesbeth van Berkel 
 EXCUSES van Alef Dekker 

 
 

R-DENKERS STOPPEN 
 

De R-DENKERS initiatiefgroep heeft besloten zijn werkzaamheden, die tot doel hadden om tot een  
revitalisering van het gebied van De Vries Kozijnen te komen, te staken.  
De belangrijkste reden voor dit besluit is dat we bij de gemeente Opsterland, de 
Doorwin Groep (huurder) en Merin (eigenaar)  niet een positie hebben weten te 
verwerven als gesprekspartner noch als partij die een rol zou kunnen spelen bij het 
revitaliseringsproces van het De Vries Kozijnen complex. 
Als je dit resultaat vaststelt dan kan er naar onze mening geen ander besluit worden 

genomen dan te stoppen met de activiteiten van de R-DENKERS in relatie tot De Vries Kozijnen. 

 

HARTELIJK BEDANKT 
 

Graag willen we langs deze weg iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de 
activiteiten van de R-DENKERS hartelijk bedanken. Door jullie bijdragen voelden wij ons extra gemotiveerd 
om door te gaan.  
 

We willen graag de hoop en de verwachting uitspreken dat iedereen zo betrokken blijft. Nu heeft jullie  
betrokkenheid en inzet niet het gehoopte resultaat gehad, maar morgen of overmorgen zal dat zeker wel het 
geval zijn. De initiatieven vanuit de samenleving zullen een steeds belangrijkere rol gaan vervullen! 
 

BEWONERSINITIATIEF ! 
 

De Doorwin Groep en Merin zijn bezig de verschillende mogelijkheden ten aanzien van het gebied van de 
Vries Kozijnen te onderzoeken. Afbraak, tijdelijk gebruik, nieuwe bedrijfsactiviteiten starten en andere moge-
lijkheden worden onderzocht.  
Dit roept vragen op zoals ‘hoe verloopt de sloop, krijgen de omwonenden hier veel last van, hoe vindt de 
verwijdering van asbest plaats, is er vervuilde grond, en zo ja wat gebeurt daarmee, wat wordt gesloopt en 
wat blijft staan’ etc. En, niet minder belangrijk, wat gebeurt er uiteindelijk met dit immens grote terrein? Wat 
gaat er gebeuren?  
De bestemming is nu bedrijfsterrein. Blijft dit zo en wat voor bedrijven gaan zich hier dan vestigen?  
Of komt er een wijziging van het bestemmingsplan en zo ja waarin? 
 

BUURVROUW NEEMT INITIATIEF 

 

Liesbeth van Berkel (Brouwerswal 61) roept op tot een bewonersinitiatief. 
Zij vindt het van belang om rond bovenstaande en andere vragen samen 
met een groepje betrokken omwonenden na te denken over alle ontwikke-
lingen. Ook om in gesprek te gaan met gemeente Opsterland over een mo-
gelijke herbestemming en om tenminste een vinger aan de pols te houden 
bij de besluiten die er genomen zullen gaan worden. Kortom, er zijn veel 
vragen en het lijkt goed om daar als omwonenden bij betrokken te zijn. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersborden-oefenen.nl/images/borden/c4-eenrichtingsweg.gif.pagespeed.ce.Hu4ymqh2UI.gif&imgrefurl=http://www.verkeersborden-oefenen.nl/betekenis/c4-eenrichtingsweg.html&h=260&w=388&tbnid=6ud347J5I2YNGM:&zoom=1&docid=tTeMu_1PdVewlM&hl=nl&ei=59TUU9m7NYmxOenUgNAP&tbm=isch&ved=0CEAQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=700&page=1&start=0&ndsp=13
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Daarom wil Liesbeth van Berkel (als buurvrouw van De Vries Kozijnen en dus als belanghebbende bij de her-
bestemming van het terrein van De Vries) graag in contact komen met andere omwonenden.  
“Samen er onder andere voor zorgen dat de woonfunctie in dit gebied wordt versterkt en dat de woon-
kwaliteit wordt bewaakt tijdens alle bouw- en afbraakactiviteiten.”, zo stelt Liesbeth van Berkel.  
Maar zij kan dit natuurlijk niet alleen en wil dit daarom graag doen met een aantal andere omwonenden.  
 

OPROEP 
 

“Wil je als buur meedenken?  
Neem contact met mij op via info@liesbethvanberkel.com.  
Iedereen is welkom en samen kunnen we vast komen tot een nieuwe en zinvolle herbestemming van dit 
gebied van Gorredijk, dat zo lang voor velen een grote rol heeft gespeeld in hun leven!”  zo stelt Liesbeth 
van Berkel. 
 

 
 
 

EXCUSES ALEF DEKKER 
 
Graag wil ik langs deze weg persoonlijk mijn excuses maken voor het feit dat de R-DENKERS zo lang niets van 
zich hebben laten horen. Zoals een aantal van jullie inmiddels weten is vorig jaar kanker bij mij  

vastgesteld. Hieraan ben ik de tweede helft van december geopereerd.  
 
Het herstelproces heeft meer voeten in aarde gehad dan dat ik dacht, met als 
gevolg dat ik nu pas jullie informeer over de stand van zaken met betrekking 
tot De Vries Kozijnen en de activiteiten van de R-DENKERS. 
 
Als initiator en lid van de kerngroep  van de R-DENKERS hoop ik dat er dit jaar 
daadwerkelijk stappen worden gezet in het belang van de herontwikkeling 
van het voormalige terrein van De Vries Kozijnen.  
 

Deze herontwikkeling is en blijft van groot belang voor Gorredijk en dus voor deze regio.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Alef Dekker 
 

 
NOG VRAGEN OF……? 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze !Update, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met 
Alef Dekker. (06 - 339 338 40 of rdenkers.alefdekker@gmail.com 
 
Mocht u de bijlage niet kunnen openen of goed kunnen lezen, bezoek dan facebook.com/r.denkers of  
 r-denkers.blogspot.nl De komende dagen zullen de berichten in deze nieuwsbrief op Facebook en blogspot 
worden geplaatst. 
 

mailto:info@liesbethvanberkel.com
mailto:rdenkers.alefdekker@gmail.com
https://www.facebook.com/richard.denkers.754?ref=tn_tnmn
http://r-denkers.blogspot.nl/

