
 

 

Het Ontmoetingsplein Obdam leeft nog steeds! 

  
Geachte buren van de kerk en Brink,  
 
30 januari 2021 

Wij hebben u in mei 2019 de laatste update gemaild van de plannen van het ontmoetingsplein.  
Inmiddels zijn we meer dan 1½ jaar verder en is er veel gebeurd. 
We willen u hieronder in grote lijnen weergeven wat er is gepasseerd.  
  
Het eerste plan is in eerste instantie door de parochieraad teruggefloten. Zij kwamen met een eigen 
plan van de voortuin van de kerk. Dit plan sloot niet aan met de ambitie van het DOE-team.  
 
Het DOE-team wil voor het dorp Obdam een ontmoetingsplein creëren in het gebied dat begint voor 
de kerk bij de van Wassenaerstraat tot aan de Poststraat.  
  
Na een aantal maanden hebben we er toch weer nieuwe energie in gestoken. We hebben daarbij steun 
gekregen van de Parochieraad voor het plan dat begint voor de kerk bij de van Wassenaerstraat en 
loopt tot aan de Poststraat. 
 
Van het grootste gedeelte van deze grond is de Parochieraad eigenaar. Daarom is het DOE-team 
uitgebreid met 2 leden van Parochieraad, nl: Gerda Wester, Peter Wortel en tuinman Peter Bakker. 
 
In november 2019 had het DOE-team een gesprek met wethouder van der Pol en de burgemeester 
Frankx. Dit B&W (is inmiddels vervangen) was bereid steun te geven wanneer we ons plan opdeelden 
in 2 fases; 1: De kerktuin en 2 De Brink en parkeerterrein. 
Daarnaast wilde B&W een intentieovereenkomst tot het leveren van een gezamenlijke inspanning van: 
De Parochieraad, De Waterkant (overkoepelend kerkorgaan), De Brink, Tobias, De Amethist (als 
uitbater van het buitenrestaurant) en het DOE-team.  
Alle hierboven genoemde partijen staan positief tegenover de plannen van het DOE-team en hebben 
de intentieverklaring ondertekend. 
  
In april 2020 kwam de wisseling van de burgemeester en de Wethouder Van der Pol in beeld, dus 
hebben we gewacht om een afspraak te kunnen maken met de nieuwe B&W. Dat vond 18 november 
2020 plaats. Burgemeester Monique Bonsen was erg enthousiast en is bereid het gehele plan, dus 
vanaf de van Wassenaerstraat tot de Poststraat voor te leggen aan de raad.  
Dat was voor het DOE-team een mooie wending na de eerdere uitspraken van het vorige B&W. Dus 
kon het DOE-team verder werken aan het plan. Met tuinarchitect John Koomen zijn we bezig om 
nieuwe tekeningen te maken. 
  
Het DOE-team heeft gesprekken gevoerd met elke afzonderlijke politieke partij in de gemeente. Ook 
zijn de belanghebbenden, nl. het Kerkbestuur, De Brink Tobias en de ondernemers aan de Dorpsstraat 
bijgepraat.  
 
Wij hebben overwegend positieve reacties ontvangen voor dit duurzame, groene en open dorpsplein! 
  
Door Corona gaat alles wel een stuk trager maar we willen u op korte termijn verder informeren over 
ons plan en daarbij ook een voorlopige tekening presenteren. 
 
Deze brief zullen wij ook op de Gemeente website zetten bij DOE-teams. 
  
Met vriendelijke groeten en gezondheid, 
  
DOE-team Ontmoetingsplein Obdam  
 
Gerda Wester, Peter Wortel, Peter Bakker, Remon Feld, Nico Konijn en Peter Borst 


