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Raad stelt bestemmingsplan 
terrein De Vluchtheuvel vast

Garage 

Brummel
Peesterstraat 6, Norg

Tel. 0592 - 614069

Voor onderhoud groot

en klein moet u bij 

Garage Brummel zijn.
Onderhoud en verkoop alle merken

Het bestemmingsplan laat ver-
schillende zorgfuncties toe op het
terrein. Zo is er al overeenstem-
ming met de organisaties Goede-
morgen en Flinder, die twee
kleinschalige woonhuizen willen
realiseren voor ouderen met de-
mentie en voor (jong-)volwasse-
nen met een verstandelijke
beperking. 

Ook zijn er gesprekken gaande
met een partij die een zorghotel
voor pré- en postoperatieve reva-
lidatie wil ontwikkelen. Daarbij
zijn specialisten van de ziekenhui-
zen in de regio betrokken. Die ge-
sprekken verlopen vooralsnog
moeizaam.

Lees verder op pagina 5 voor 

reacties van Norger raadsleden

FIETSVERHUUR

Twee jaar gratis service en onderhoud

Westeind 16,- T: 06 - 466 862 29
www.fietsservicenorg.nl

Het is weer Coopjes jagen bij Coop

ZeVen Dagen 
per weeK geopenD

De weg lijkt vrij voor de komst
van een woonzorgcentrum en
een zorghotel op het terrein van
het voormalig pretpark De
Vluchtheuvel in Norg. De ge-
meenteraad van Noordenveld
stelde gisteravond het aange-
paste bestemmingsplan vast. Het
zorgcentrum dat gebpouwd gaat
worden staat volgend direct om-
wonenden echter veel te dicht bij
de huizen. De kans is dus groot
dat er protest wordt aangete-
kend, maar betrokken omwonen-
den kunnen mogelijk ook in
gesprek met de eigenaar van het
terrein om de plannen aan te pas-
sen, zodat een gerechtelijke pro-
cedure kan worden vermeden.

Het verpauperde en inmiddels as-
bestvrij gemaakte terrein aan de
Donderseweg is de inwoners van
Norg en omgeving al jaren een
doorn in het oog. Zowel de poli-
tiek als bewoners van Norg zijn
dan ook blij met de komst van het
woonzorgcentrum.

Teleurgesteld
Omwonenden vinden het echter
raar dat zo dicht bij de huizen ge-
bouwd mag worden. Enkele re-
creatiewoningen staan dicht
tegen de rand van terrein. Het
woonzorgcentrum mag volgens

het bestemmingsplan twaalf
meter hoog worden en kan straks
op tien meter afstand van de wo-
ningen komen te staan, zo staat
in het aangepaste bestemmings-
plan. Op een eerder gehouden
commissievergadering werd ge-
opperd die grens naar dertig
meter te brengen, maar dat is
niet in het uiteindelijke plan
komen te staan. De bewoners
waren dan ook teleurgesteld dat
dat voorstel niet in de plannen
was opgenomen. Een amende-
ment van Lijst Groen Noorden-
veld om de afstand te vergroten
tot dertig meter, werd alleen ge-
steund door de VVD.

Compromis
Wethouder Henk Kosters stelde
de tien-meter grens niet te kun-
nen verschuiven. Wel is er een
compromis gevonden door de
hoogte van het toekomstige ge-
bouw trapsgewijs te verhogen.
Het begin van het gebouw v
wordt maximaal vier meter hoog,
vijf meter later acht meter hoog
en na tien meter wordt het ge-
bouw pas twaalf meter hoog.
Samen met de groenzone waarop
niet wordt gebouwd, begint de
maximale bouwhoogte van 12
meter nu minimaal 20 meter van
de erfgrens af.

Wel misschien een zorghotel, maar noooit meer echt vakantiegroeten vanaf De Vluchtheuvel

Bedankt!

Na bijna 30 jaar werkzaam te zijn geweest bij 

Hotel Karsten ga ik niet mee in de nieuwe 

organisatie Grand Café Hotel Karsten.

In de afgelopen jaren heb ik veel contact gehad

met de ‘Nörgers’. Vooral de mensen van ONA 

heb ik altijd gewaardeerd.

Daarom wil ik iedereen via deze weg 

hartelijk bedanken.

VRIENDEN / BEKENDEN / COLLEGA’S... 

BEDANKT VOOR AL DIE JAREN.

Bert Riepma

Vrouwen van Nu op

op 21 februari bijeen
De afdeling Norgen van de Vrou-

wen van Nu komt bijeen op don-

derdag 21 februari in De

Brinkhof. 

De avond wordt verzorgd door

het eendagsbestuur, dat elk jaar

uit dames van een andere wijk

bestaat. De bijeenkomst in

dorpshuiszaal van De Brinkhof

begint om 19.45 uur.


