In deze nieuwsbrief:
Uitnodiging voor inloopavond: geef uw reactie of stel uw vragen
18 april maakt Gebiedscommissie keuzes
8 juni: Informatieavond voor het hele Zuidelijk Westerkwartier

Inloopavond per deelgebied
De Gebiedscommissie is de afgelopen tijd op verschillende manieren met
bewoners en grondeigenaren in gesprek geweest. Al die gesprekken hebben
veel informatie opgeleverd. Hieruit zijn zijn de eerste ontwerpen voor het
inrichtingsplan ontstaan, uitgewerkt per deelgebied. De keuzes die aan de
Gebiedscommissie worden voorgelegd krijgt u te zien tijdens de inloopavond.
Deze zijn eind maart en begin april.
Lees hier onze infopagina in het Westerkwartier

De Postwagen in Tolbert
U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in De Postwagen in Tolbert.
Per avond krijgt u alleen informatie over het aangegeven gebied.

Per deelgebied
Uit alle gesprekken, schetssessies
en onderzoeken zijn de eerste
ontwerpen ontstaan en uitgewerkt
per deelgebied. De
Gebiedscommissie besluit op 18
april voor welk ontwerp ze per
deelgebied kiest. In juli brengt ze
haar advies uit aan de
opdrachtgevers.
Keuzes
De keuzes die worden voorgelegd
aan de Gebiedscommissie krijgt u te
zien tijdens de inloopavond over het
gebied. U kunt ook uw reactie geven

Veel gestelde vragen en de
antwoorden daarop

of vragen stellen. Uw reacties
worden samen met de keuzes
aangeboden aan de
Gebiedscommissie.
Bezoek onze site voor meer
achtergrondinformatie

Andere belangrijke data:
8 juni: informatieavond voor het hele Zuidelijk Westerkwartier
4 juli: Gebiedscommissie levert advies inrichtingsplan op

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 de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven
geroepen. Deze commissie maakt 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.
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