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Muriëlle de Wit - Wijsman

Van: Henny van Os
Verzonden: woensdag 1 december 2021 17:49
Aan: Griffie West Betuwe; Koen Steenbergen
CC: Erwin Donga; Ed Goossens
Onderwerp: Voortgang gebiedsvisie Waardenburg

Beste Koen. 
 
Wij (de projectgroep met als bestuurlijk trekker wethouder Ed Goossens) zijn bezig om een gebiedsvisie voor het dorp 
Waardenburg te maken.  
 
Op zich liep dit alles volgens planning.  
 
Medio december hadden wij een eerste bewonersavond gepland, waarbij de klankbordgroep haar eerste bevindingen 
zou presenteren en “ter toetsing” zou voorleggen aan een brede groep Waardenburgers.  
Doel is om een antwoord te krijgen van het dorp Waardenburg of we met de conceptvisie op de juiste weg zijn en 
vooral of men zich hierin herkent.  
Echter de coronamaatregelen hebben roet in het eten gegooid. Deze avond kan niet plaatsvinden. 
 
Op deze bewonersavond zouden volgens afspraak ook raadsleden uitgenodigd worden om kennis te nemen van de 
eerste bevindingen van de klankbordgroep en te proeven hoe de conceptvisie valt bij het dorp.  
 
Natuurlijk ligt er een alternatief scenario om de mensen digitaal te benaderen. Dat kost natuurlijk een andere 
voorbereidingstijd, zodat wij wat later in de tijd uitkomen.  
 
Echter de klankbordgroep (gemeente, buro alsmede vertegenwoordigers van bedrijven en bewoners) heeft 
aangegeven dat een digitale bijeenkomst waarschijnlijk (te) weinig deelnemers zal opleveren. Men gelooft hier niet in. 
 
Dit laatste zou natuurlijk “dodelijk” zijn voor de gebiedsvisie. Zeker omdat we het motto hanteren dat de visie door en 
voor het dorp is. Dit betekent dat de visie ook representatief moet zijn en gedragen wordt door het dorp. 
 
Het dilemma is nu dat de klankbordgroep (oa vertegenwoordigers bewoners/bedrijven), vanwege de geringe te 
verwachten digitale belangstelling liever fysiek gaat (wat nu niet mogelijk is) en anderzijds de politieke druk vanuit de 
raad is om te komen een visie. Graag zou ik dit met jou willen bespreken. 
 
Mijn voorstel is om aan te koersen op een fysieke bijeenkomst medio/eind januari. Mss ziet de wereld er dan weer 
heel anders uit. Mocht dit niet lukken dan kunnen we altijd overwegen om digitaal te gaan. 
 
In de tijd betekent dit dat de visie in maart/april afgerond kan zijn. Aanvankelijk was het eindproduct gepland in 
februari 2022.  
 
Van mijn collega die betrokken is bij het project verbreding van de A2, begrijp ik dat zowel de op te richten regionale 
gebiedstafel als de voortgang van het project A2, eveneens weglopen in de tijd. 
 
Wellicht is een mogelijkheid om dit dilemma in het eerstvolgende Presidium te bespreken. 
 
Ik hoor graag van jou. 
 
Groet, 
Henny van Os, 
Regisseur ruimtelijke ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 


