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Bekijk de webversie

Speeddaten met aannemers
Donderdag 12 juli was het zo ver: de speeddates met belangstellende aannemers voor het
project. Een delegatie van de projectgroep heeft gesproken met aannemers, die meer wilden
weten over de projectgroepleden. De aannemers konden de aanwezige projectgroepleden
vragen naar hun rol in het project en hun visie erop.
Inhoudelijke vragen konden niet worden gesteld, daarvoor is de “nota van inlichtingen” bedoeld,
die later in het aanbestedingstraject komt.
Net als tijdens de marktverkenning in juni, lieten de aannemers weten blij te zijn met deze open,
eerlijke en transparante aanpak van de gemeente Delfzijl.
Bij het gesprek waren ook vertegenwoordigers van MGciviel aanwezig. Zij begeleiden het
aanbestedingstraject en hielden toezicht op het verloop van de speeddates. Zo zorgen we dat
alle aannemers dezelfde informatie krijgen in deze stap van het aanbestedingstraject.
Hoe nu verder
De komende periode gaan de aannemers aan de slag om hun plan van aanpak te maken.
Daarin geven ze aan welke toegevoegde waarde zij hebben in het bouwteam.
In bouwend Nederland is dit een nieuwe manier van samenwerken die door veel partijen met
positieve belangstelling wordt gevolgd.
Onze belangrijkste reden om zo te werken is dat vanaf het begin de praktische kennis wordt
meegenomen in de ontwerpen. Risico’s zijn dan beter beheersbaar. En we kunnen nog
scherper in beeld krijgen wat (financieel) kan worden meegenomen en wat een wens blijft. Ook
kunnen we kijken welke werkzaamheden de inwoners zelf kunnen uitvoeren. Het geld dat
daarmee wordt bepaard, kan dan op een andere plek in het project worden ingezet.
In september wordt bekend met welke aannemer we in zee gaan.

Droomavond over Meedhuizen:
het verslag
Zoals bekend was 19 juni de droomavond van
dit project; de avond voor de inwoners van
Meedhuizen om aan te geven wat hun dromen
zijn voor het mooie dorp, waar de parels zitten,
die moeten worden behouden of wellicht zelfs
meer aandacht verdienen. Ook kon worden
aangegeven welke punten anders zouden
moeten of kunnen.
Na een discussie in de zaal van herberg Lanting,
trokken de aanwezigen, “gewapend" met bamboestokken met gekleurde vlaggen, het dorp in
om op verschillende punten een vlag te planten en het verhaal voor dit punt te vertellen.
De discussie en de tocht door het dorp zijn door de landschapsarchitect Mathijs Dijkstra,
vastgelegd in een verslag. Dit verslag staat op de site van Dorpsbelangen Meedhuizen en kunt
u daar downloaden.
Het verslag van de project start up van 9 mei. vindt u daar ook.

Projectopdracht vastgesteld
Op 12 juni heeft ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl zich
verbonden aan de aanpak van dit mooie project door de projectopdracht vast te stellen. De
projectopdracht en de bijlagen kunt u downloaden op de site van Dorpsbelangen Meedhuizen.

Ontwerpgroepleden bekend
Tijdens de droomavond hebben belangstellenden aan kunnen geven of zij zitting wilden nemen
in de ontwerpwerkgroep.
De samenstelling van deze ontwerpwerkgroep is inmiddels bekend.
Om het werkbaar te houden is de ontwerpwerkgroep niet te groot. Daarom zitten er elke
bijeenkomst maximaal vier bewoners aan tafel, waarbij in elk geval 1 vertegenwoordiger uit de
Cereslaan en 1 vertegenwoordiger uit de kern van de Hoofdstraat.
Daarnaast schuift er ook een vertegenwoordiger vanuit de landbouw aan.

Planning
De projectplanning voor na de zomer is vastgesteld. De eerste projectgroepvergadering is 6
september. En op 20 september komt de projectgroep weer bij elkaar, evenals de
ontwerpwerkgroep. Die dag wordt gewerkt aan het Schetsontwerp (SO).
Dit SO wordt 18 oktober nogmaals met de ontwerpwerkgroep en de project besproken.
Dezelfde avond wordt het SO in de herberg gepresenteerd aan inwoners en gebruikers van het
dorp.
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Dan hoeft u niets te missen.
De volgende stap is het verwerken van opmerkingen en suggesties in het SO. Dan hebben we
een voorlopig ontwerp (VO). Dit VO wordt op 15 november weer aan iedereen gepresenteerd.
De meningen en voorstellen, die uit die bijeenkomst komen, worden verwerkt.
Dan ligt er een Definitief Ontwerp (DO), dat, na vaststelling door het college van burgemeester
en wethouders, kan worden gebruikt door de aannemer om een Technisch Ontwerp (TO) en
bestekken te maken.
We blijven u informeren!

Zomervakantie
Voor veel mensen begint de zomervakantie. Voor sommigen is
deze al gestart. Bij de gemeente, in het dorp en bij de
belangstellende aannemers wordt doorgewerkt om de
afgesproken planning (zie elders in deze nieuwsbrief) te halen.
Zo selecteren we in de zomer, samen met vertegenwoordigers
uit het dorp, de best passende aannemer. Rients Turkstra: “we
kiezen voor de aannemer die de grootste toegevoegde
waarde heeft voor Meedhuizen. We kijken vooral naar de manier waarop de aannemer het
project samen met ons en met het dorp wil aanpakken.
Na de vakantie komen we ook terug op een ander onderwerp, dat niet binnen dit project valt,
maar er wel nauw mee verbonden is en dat is de aanpak van de essentaksterfte.
We wensen u allen een goed vervolg van deze mooie zomer en hopen u in september weer
terug te zien.
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