Afsprakenverslag van de bijeenkomst begeleidingsgroep van
de ontwikkeling Streekerij de Betuwe
Datum: 14 Maart 2019
Verslag 14 februari 2019
Het verslag van 14 februari wordt op de volgende punten aangepast:
-

Toegevoegd wordt dat omwonenden zorgen hebben over de leefbaarheid, geluid en
veiligheid

Het verslag naar aanleiding van:
-

De ondernemer is zelf wel welkom bij de begeleidingsgroep. Hij zal op verzoek bij de
begeleidingsgroep aanwezig zijn.

Afspraken 14 maart 2019:
-

-

-

Er wordt in het verslag gewerkt met een dynamisch afsprakenkader
Er wordt in het verslag een Besluitenlijst opgenomen die steeds in de opeenvolgende
verslagen zal worden meegenomen.
Volgende bijeenkomst op dinsdagavond 9 april om 19:30 in de van Kesselzaal bij de
gemeente Tiel.

De begeleidingsgroep geeft aan dat zij graag Carla Kreuk uitnodigen om de wijk te
bezoeken.
Procesplan wordt op de volgende onderdelen aangepast:
o In de inleiding worden tekstdelen opgenomen over zo goed mogelijk
betrekken van inwoners en dat de begeleidingsgroep een pilot betreft in het
kader van de omgevingsvisie.
o Rol begeleidingsgroep toevoegen veiligheid en leefbaarheid.
o Huisnummers van de deelnemers worden aangepast.
o De opdrachtgever wordt toegevoegd.
Presentatie adviseur initiatiefnemer:
o Graag exact kaartje van de kavels en de grootte waarop de wijziging
bestemmingsplan betrekking heeft en op welk deel een eventuele
wijzigingsbevoegdheid van toepassing wordt.
Omwonenden hebben nog geen volledig vertrouwen in het proces.
Omwonenden hebben zorg over de uiteindelijke handhaving van de wijziging van het
bestemmingsplan.

Afsprakenkader begeleidingsgroep Streekerij de Betuwe
Afspraak
Wanneer afgesproken

Einddatum

Graag een exact kaartje van 14 maart 2019
het deel waarop de wijziging
van het bestemmingsplan
betrekking heeft en waarop
de wijzigingsbevoegdheid
op van toepassing wordt.

Besluitenlijst begeleidingsgroep Streekerij de Betuwe
Besluit
Wanneer afgesproken
Er zal een procesplan worden
14 februari 2019
opgesteld door de gemeente.
Omwonenden wensen een
onafhankelijk voorzitter

De initiatiefnemer kan naar
behoefte worden
uitgenodigd voor de
begeleidingsgroep

Verzoek van omwonenden
van 14 februari 2019

Besluit
14 maart 2019
Er komt geen aparte
voorzitter, besluit
gemeente
14 maart 2019

