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Details

In de vorige nieuwsbrief was de agenda niet volledig. Bij punt 7 misten twee
onderdelen.
Bij deze de juiste agenda.

Welkom bij de vergadering op 4 juli
De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op 4 juli 2017. De
vergadering is van 19 tot 21 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.

Dit zijn de agendapunten:
1. Opening en mededelingen
2. Insprekers (insprekers graag dinsdag voor 12.00 uur aanmelden bij de
secretaris)
3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 18-04-2017
4. Terugblik op inloopbijeenkomst van 8 juni (mondeling)
5. Het advies (ter vaststelling)
Gebiedsontwikkeling ZWK

Gebiedsontwikkeling ZWK
Communicatie
6. Voortgang
Procedures (ter kennisname)
Grond (ter kennisname)
7. De concept ontwerp inrichtingsplannen (ter kennisname)
Polder de Dijken-Bakkerom
De Drie Polders
Dwarsdiep
8 natuurgebieden ZWK
Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijvingen en potenties (achtergrond
document)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Hier vind je de vergaderstukken

Besloten deel
(30 min):
10. Verslag vorige bijeenkomst d.d.
18-04-2017
11. De vervolg opdracht (mondeling)
12. Notitie grondzaken (ter
kennisname)

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

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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