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Terugblik inloopbijeenkomst 
Donderdag 8 juni hield de Gebiedscommissie een inloopbijeenkomst.
Belangstellenden uit het Zuidelijk Westerkwartier waren welkom in De
Postwagen in Tolbert. Leden van de Gebiedscommissie en diverse
deskundigen waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Via persoonlijke uitnodigingen en berichten in de (online) media waren alle
bewoners en belanghebbenden uitgenodigd. Circa tweehonderd mensen
kwamen naar de bijeenkomst toe. Ze werden geïnformeerd over de inrichting
van de deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier en het vervolgproces.
Daarnaast was er een juridisch specialist aanwezig om informatie te geven
over de bijbehorende procedures.
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De procedures: handig overzicht 
Welke procedures gaan lopen? Op welke manier is inspraak mogelijk? Tijdens
de inloopbijeenkomst ontvingen de bezoekers een flyer hierover.

Wat & waarom - per deelgebied
Het Zuidelijk Westerkwartier is opgesplitst in deelgebieden. Tijdens de
Inloopbijeenkomst werden per deelgebied de streefbeelden en maatregelen
voor natuur en water op banners getoond. 

In vogelvlucht
De animatie/film met luchtbeelden
toonde het Zuidelijk Westerkwartier
als geheel. Bezoekers keken vanuit
de lucht mee naar het landschap,
terwijl er per deelgebied ingezoomd
werd op het advies aan de

Lees hier de flyer online

Bekijk hier alle banners

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2017/06/Overzicht-Procedures-Zuidelijk-Westerkwartier-1-1.pdf
http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/banners-deelgebieden/
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Gebiedscommissie. 

4 juli: vergadering Gebiedscommissie
Van 19.00 tot 21.00 uur vergadert de Gebiedscommissie in het gemeentehuis
van Leek. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van het advies voor
het concept-inrichtingsplan.
De vergaderstukken komen op de website te staan.  
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