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Onderwerp

Toelichting op het participatieproces en vervolgtraject
herontwikkeling Nij Ylostins

Toezegging gedaan door

Mark de Man

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 13. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor herontwikkeling Nij Ylostins wordt
toegezegd een schriftelijke toelichting te geven op het traject (het participatieproces en de verdere
planvorming).

Datum schriftelijke reactie
8 december 2020

Schriftelijke reactie
Patyna, Elkien en de gemeente hebben besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie van
een nieuw woon-zorg en welzijnsconcept op de locatie Nij Ylostins voor IJlst en omgeving. Onderdeel van
het haalbaarheidsonderzoek is een participatietraject. Elkien, Patyna en de gemeente Súdwest-Fryslân
willen graag alle relevante partijen rondom Nij Ylostins betrekken bij deze ontwikkeling.
We vinden het belangrijk dat we met alle partijen in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling van Nij
Ylostins. Voorop natuurlijk de (huidige) bewoners en omwonenden van de betreffende locatie. Daarom
hebben we afgesproken om een participatietraject onderdeel uit te laten maken van het
haalbaarheidsonderzoek. Dit traject heeft tot doel om:
1. Bewoners en omwonenden mee te laten denken bij en te informeren over de ontwikkeling van de
locatie;
2. Maatschappelijk georiënteerde partijen actief te betrekken. Met betrokken partijen de
mogelijkheid te onderzoeken voor het realiseren van een gemeenschappelijk stadswelzijnsgebouw;
3. Informatie op te halen voor het vervolgtraject.
Met de opgehaalde input tijdens het participatietraject kunnen o.a. de (ruimtelijke) kaders worden
vastgesteld voor het vervolgtraject. Het hierboven genoemde proces moet conform de huidige planning
voor 1 april 2021 zijn afgerond. Vervolgens kan er aan de slag worden gegaan met het verdere ontwerp, de
inrichting van het terrein en het opstarten van de ruimtelijke procedure. Betrokken partijen worden
geïnformeerd over de opgehaalde informatie en blijven bij het vervolgproces aangehaakt.
Wij verwachten dat de eerste gesprekken in januari 2021 plaats vinden. In overleg met de externe
begeleider wordt bepaald hoe hier in de praktijk het beste invulling aan kan worden gegeven (met
inachtneming van de Corona-maatregelen). Tijdens het gehele traject zal de communicatie richting
belanghebbenden tussen Elkien, Patyna en de gemeente worden afgestemd.
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