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1. Opening
Anita opent de vergadering. Deze vergadering is de officiële aftrap van deze fase.
Er wordt geconstateerd dat het nog zoeken is naar opzet en structuur. Dit vooral omdat er
sprake is van een gemeentelijke stuurgroep met een project van externen.
2. Verslag vorige keer
Verslag van vergadering stuurgroep nog niet aan de orde.
3. Stand van zaken

Visie komt 20 februari in de welstandscommissie  ‘grote’ plan in welstand  plan van
dorpsstraat (het hoekje) wordt nu niet behandeld. Welstand krijgt de vrijheid om er wat
van te vinden. Er is al uitgesproken, door de welstand, dat het plan een gevoel van
stedelijkheid oproept en niet een dorps karakter heeft. Vanuit de Raad is dit gevoel nog
niet gehoord. Met 4 lagen krijg je de geleding vrijwel niet dorps. Onderbouwing van
referenties van hetgeen het oproept.
Stedenbouwkundig advies bij de start  dit zorgt voor beweging vooraf  beeldkwaliteit
van groot belang.
Professionals (zoals welstand) vanaf begin bij het project betrekken zorgt voor kwaliteit.


Begin maart (4 en 5 maart) zijn er gesprekken met door provincie voorgestelde kandidaten
voor ondersteuning. Kandidaten lijken ook op korte termijn beschikbaar. Ambtelijke
aangegeven dat de provincie 50% zou kunnen financieren.



Posities DES e.a.
Hoe zorgen we dat de verschillende processen elkaar versterken en niet frustreren.
Gesprek met de DES is ingepland voor 4 maart. Structureel overleg met de DES om hen
nabij te houden kan een goede oplossing zijn. Uitvragen aan de DES op welke manier zij
betrokken willen zijn.


4.
5.
6.
7.

Positie raad / technische vragen
N.a.v. de technische vragen is het nog niet geagendeerd. Raad heeft een stevige positie
in dit traject. PvdA wordt toegevoegd aan de technische vragen en Karen past de
antwoorden aan.

Financiën
Communicatie
Rondvraag
Volgende vergadering: de vergadercyclus is ingepland.

