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Vergadering Gebiedscommissie op 13 september
gaat niet door
Nieuwe datum volgt nog
Op dinsdag 13 september was de eerstvolgende vergadering van de
Gebiedscommissie (GC) gepland. Deze gaat echter niet door.
Tijdens de vergadering was het de bedoeling dat de GC een eerste presentatie
zou krijgen van de uitkomsten van de eerste schetssessies. In de laatste
vergadering van de GC, eind juni, is de gebiedscommissie echter al op de
hoogte gebracht van de schetsbeelden en uitkomsten van Polder de Dijken
(Bakkerom), De Drie Polders en Leekstermeer (Midwolde). Ook zijn de
resultaten van de eerste schetssessies in het Dwarsdiep en de terugkoppeling
hierover aan de streek behandeld.
Op dit moment is er qua voortgang met betrekking tot de schetssessies nog
niets nieuws te melden. Om de GC in één keer goed en niet gefragmenteerd te
informeren is besloten om de vergadering te annuleren. In overleg met de
Projectgroep wordt een nieuwe datum gepland.
Bezoek ook eens onze website voor meer achtergrondinformatie

De schetssessies voor
Doezumermieden en Kaleweg,
Matsloot en Pasop en de gebieden
Bombay, de Jouwer en ’t Faan gaan
van start. Je bent welkom op de
terugkoppelavond (zie hieronder in
deze nieuwsbrief)

Schetssessies gaan weer van start:
Terugkoppeling per gebied

De eerste serie schetssessies in het Zuidelijk Westerkwartier vonden eind 2015
en eerste helft 2016 plaats. Met behulp van de informatie die hieruit gekomen
is, zijn eerste basisschetsen en alternatieven ontwikkeld. Deze schetsen
vormen het fundament voor de inrichtingsplannen en alternatieven per gebied.
Nu na de zomer zijn de schetssessies in de overige natuurgebieden ingepland.
Gedurende de zomer heeft het ingenieursbureau Antea diverse onderzoeken
uitgevoerd, met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen de schetssessies
voor de meeste gebieden worden gehouden. Het betreft de volgende
gebieden: Doezumermieden en Kaleweg, Matsloot en Pasop en de gebieden
Bombay, de Jouwer en ’t Faan.
Tijdens een schetssessie werken meerdere betrokkenen samen aan
oplossingen voor moeilijke ruimtelijke opgaven in een gebied. Het werkt het
beste met een kleine groep mensen die een brede afspiegeling vormt van
belanghebbenden, zoals bewoners, ondernemers, grondeigenaren en
vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
Het was de bedoeling om voor de herfstvakantie alle schetssessies te hebben
gehouden, inclusief de terugkoppeling naar de betreffende streek. Deze
planning wordt voorgezet. Voor het gebied Dwarsdiep moeten we de planning
aanpassen door een externe computerstoring. We kunnen hierdoor niet bij de
benodigde gegevens. Op deze server staan grondwatermodellen. De
schetssessies vinden daar waarschijnlijk eind oktober of begin november
plaats.

Lees hier meer over een schetssessie

We kunnen ons goed voorstellen dat
je meer wilt weten over de
uitkomsten van de schetssessie in
jouw gebied. De uitkomsten worden
daarom per gebied teruggekoppeld
aan inwoners en aanwonenden. Je
bent hier van harte welkom.

Terugkoppeling per gebied
Op woensdag 14 september is er een informatieavond voor
Doezumermieden en Kaleweg. Geïnteresseerden zijn dan welkom bij
Herberg 'In de Grootegast'.
Op woensdag 21 september is zo'n zelfde informatieavond, maar dan
voor Matsloot, 't Kret en Pasop in de CazemierBoerderij in Tolbert.
Op maandag 10 oktober is het in Herberg 'In de Grootegast' de beurt aan
Bombay, de Jouwer en 't Faan.
Alle terugkoppelmomenten starten om 20.00 uur en duren tot plm. 22.00 uur.
De exacte data voor de schetssessies en de terugkoppeling voor het
Dwarsdiep volgen later, net als de datum voor het terugkoppelmoment voor
Coendersborg en Steenhuis.

Een nieuwsbrief gemist? Hier vind je ze op een rij

Stand van zaken
De zomervakantie ligt inmiddels achter ons. Tijdens de laatste vergadering van
de Projectgroep, eind augustus, is de voortgang en de planning voor de
komende schetssessies besproken, net als de eventuele agendapunten voor
de vergadering van de Gebiedscommissie.
In juni en juli zijn er keukentafelgesprekken gevoerd in het gebied Polder de
Dijken - Bakkerom. Hier is, gezien vanuit het erfperceel, geïnventariseerd waar
bij de inrichting van het gebied rekening mee moet worden gehouden, zoals
bijvoorbeeld de hoogteligging en afwatering. Ook is er besproken hoe er tegen
inrichtingsplannen en eventuele kades wordt aangekeken. De resultaten van
deze gesprekken worden besproken in de werkgroep inrichting. Daarna wordt
besloten welk vervolg eraan wordt gegeven. De uitkomsten worden met de

belangenvereniging (BVPDD) en de bewoners gecommuniceerd.
Voor de keukentafelgesprekken voor De Drie Polders worden in week 36 en 37
afspraken gemaakt met de betrokkenen. Dit geldt ook voor de grondeigenaren
die grond hebben liggen onder of aanliggend aan de Robuuste Verbinding
Zone (RVZ). De RVZ is bij de schetssessie besproken en er is aangegeven
waar deze zou kunnen komen te liggen.
Op 30 augustus heeft er een terreinbezoek en werksessie plaatsgevonden in
het gebied Coendersborg en Steenhuis. De uitkomsten hiervan worden op een
later tijdstip teruggekoppeld.
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 vorig jaar de
gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende
tijd een conceptinrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en andere
belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon- en/of werkgebied.
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