
 

Agenda beeldvorming 2 
Welstandsbeleid + Warmte transitie visie 14-12-2021 

Datum vergadering : dinsdag 23 november 2021 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : n.t.b. 

Zaak :  

Voorrondevoorzitter : Teus Kool ? 

Voorrondegriffier : Conny Smeekes 

 

We houden nog steeds 1.5 meter afstand. Daarom is een beperkt aantal deelnemers mogelijk tijdens deze 

vergadering. Aanmelden voor de vergadering kan via griffie@westbetuwe.nl. 

 

Tijd Onderwerp Spreker 

 

20.00 uur Opening en uitleg programma Teus Kool?, voorzitter 

 

20.05 uur Welstandsbeleid Margreet Koster, West Betuwe 

Deze beeldvormende vergadering is een voorbereiding op een beleidsplan of beleidsnotitie. Tijdens de 

beleidsvormende beeldvorming kan het college de raad meenemen in de keuzes die te maken zijn. En bevragen 

over de wensen en/of kaders die de raad mee wil geven in de uitwerking van het plan of de notitie. De raad 

nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om tijdens deze bijeenkomsten aanwezig te 

zijn en mee te praten. De mate van participatie tijdens de beeldvorming hangt af van het participatietraject dat 

het college al heeft doorlopen in voorbereiding op het beleid.   

Werkvorm n.t.b.  

Oordeels- en besluitvorming in februari 2022 

 

21.25 uur Pauze 

 

21.30 uur Warmte transitie visie Rolf van Os, West Betuwe 

Deze vorm van beeldvorming vindt plaats als er een (technisch) ingewikkeld raadsvoorstel voorligt, dat om 

toelichting of uitleg vraagt. Dit zorgt ervoor dat de raad een goed beeld heeft over het onderwerp bij de 

oordeelsvormende en besluitvormende vergadering later in de maand. Het raadsvoorstel is gereed, dus ligt de 

focus bij deze vorm van beeldvorming minder op de participatie. Belanghebbenden worden hiervoor dan ook 

niet actief uitgenodigd. Neemt niet weg dat de deuren bij deze beeldvormende vergadering open staan voor 

inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en/of verenigingen om aanwezig te zijn en mee te 

praten. 

Werkvorm n.t.b. 

Oordeels- en besluitvorming in januari 2022 

 

22.30 uur Afsluiting Teus Kool?, voorzitter 

mailto:griffie@westbetuwe.nl

