
Vergadering Gebiedscommissie op 18 april
gaat niet door
 
Zonder tegenbericht vindt de eerstvolgende vergadering
plaats op 28 juni.
 
De eerder opgestelde planning moest onlangs worden aangepast. Dit was
nodig omdat de aanbestedingsprocedure meer tijd heeft gevraagd dan
verwacht. Ook is in overleg met de Gebiedscommissie meer tijd besteed aan
overleg met de streek. Verder wordt er binnenkort met drie verschillende
ingenieursbureaus een gezamenlijke planning opgesteld. Deze bureaus gaan
diverse onderzoeken uitvoeren en Prolander ondersteunen bij het
inrichtingsplan, de Milieu Effect Rapportage uitvoeren en het Provinciaal
Inpassingsplan opstellen. De verwachting is dat deze gezamenlijke planning op
zijn vroegst eind april klaar is. Dit betekent dat er voor de vergadering van 18
april niet voldoende agendapunten zijn om te bespreken. Daarom wordt deze
geannuleerd.
 
Zodra de gezamenlijke planning van de ingenieursbureaus klaar is, dan
plaatsen we deze op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.

Nu en in de toekomst:
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Nu en in de toekomst:
veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de
inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het
gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en
leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en
toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.
Hiervoor is begin dit jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het
leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een concept-
inrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en
andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon-
en/of werkgebied.

Meer weten? Kijk op www.zuidelijkwesterkwartier.nl
en volg ons op Twitter: @ProjectZWK 
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