In deze nieuwsbrief:
Terugblik inloopbijeenkomsten
Welkom op 18 april: vergadering Gebiedscommissie
Agenda en vergaderstukken

Inloopbijeenkomsten goed bezocht
Vanaf maandag 27 maart tot en met woensdag 5 april zijn er per gebied
inloopbijeenkomsten gehouden in de Postwagen in Tolbert. Alle avonden
werden goed bezocht. Er is dan ook intensief over gecommuniceerd: van
persoonlijke uitnodigingen tot en met paginagrote advertenties in de Huis Aan
Huisbladen en via diverse online kanalen.
Tijdens de inloopbijeenkomsten kon u zien welke keuzes aan de
Gebiedscommissie worden voorgelegd. Ook is toegelicht hoe deze keuzes op
basis van de schetssessies zijn uitgewerkt. Veel mensen hebben gesprekken
gevoerd met de aanwezige medewerkers van de Provincie Groningen, het
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en van Prolander.

70 reacties
Er is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren: er zijn totaal
70 reacties binnengekomen. Dit kon niet alleen tijdens de inloopavonden, maar
tot vijf dagen daarna. Deze binnengekomen reacties zijn zoals ze zijn ingediend
doorgestuurd naar de Gebiedscommissie. De reacties die later deze week nog
zijn binnengekomen zijn vrijdag 14 april naar de Gebiedscommissie
gestuurd. De Gebiedscommissie zal de ingediende reacties mee laten wegen
in de keuzes die er per gebied gemaakt gaan worden. De reacties zijn op
hoofdlijnen samengevat in een notitie die ook voorgelegd wordt aan de
Gebiedscommissie.

Hier vind je de reacties op hoofdlijnen samengevat

Welkom bij de vergadering op 18 april
Het is al enkele keren aangekondigd, maar we doen het ook nu nog een keer:
De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 18 april
2017. De vergadering is van 19 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek,
Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 9 van deze vergadering
zijn openbaar. De agendapunten 10, 11 en 12 worden besloten behandeld. Je
bent van harte welkom bij het openbare gedeelte. Centraal op deze agenda
staat de te maken keuzes per gebied.

Dit zijn de agendapunten:
1. Opening en mededelingen
2. Insprekers (denk hierbij aan het vooraf aanmelden bij de secretaris,
gezien de volle agenda graag voor dinsdag 18 april 12.00 uur)
3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 6-12-2016
4. Voortgang en Planning
5. Inloopbijeenkomsten: korte terugblik en reacties, gebundeld (covernotitie)
6. Uitgangspunten bij opstellen keuzes per gebied
7. De keuzes per gebied: presentatie keuze documenten per gebied &
maken keuzes per gebied, 11 bijlagen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Hier vind je de vergaderstukken

Besloten deel
(30 min):
10. Verslag vorige bijeenkomst van 6
december 2016
11. Bespreken gebiedsavond 8 juni
12. Grond & procedures

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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