
 

Agenda beeldvorming 2 Kerkenvisie + Welstandsbeleid   

Datum vergadering : Maandag 31 januari 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : digitaal via Zoom 

Zaak :  

Voorrondevoorzitter : Teus Kool 

Voorrondegriffier : Koen Steenbergen 

Moderator : Muriëlle de Wit 

 

 

Bij digitale beeldvormende vergaderingen zijn inwoners ook van harte welkom om mee te praten.  

Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.  

Wilt u alleen meeluisteren? Volg dan de livestream op www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.  

 

Tijd Onderwerp Spreker 

 

20.00 uur Opening en uitleg programma Teus Kool, voorzitter 

 

20.02 uur Kerkenvisie .0 -Maartje van Reijmersdal 

  Gemeente West Betuwe 

   -Martin van Bleek 

   Geldersgenootschap 

   -EnergieSamenRivierenland 3 heren. 

Dit is een beeldvormende vergadering, met als doel beleidsvorming. Deze vorm van beeldvorming is een 

voorbereiding op een beleidsplan of beleidsnotitie.  

   Het erfgoedbeleid is vastgesteld in 2021. Door ontwikkelingen in de samenleving ontstaat er onder andere 

leegstand van kerkgebouwen. Hierdoor komt de maatschappelijke vraag voor een nieuwe invulling van deze 

gebouwen. Deze nieuwe invulling moet zorgvuldig tot stand komen. De Rijksoverheid verstrekt subsidie voor het 

opstellen van een Kerkenvisie per gemeente.  

   Tijdens de vergadering neemt het college de raad mee in keuzes die te maken zijn. Ook geeft de raad wensen 

en kaders mee voor de uitwerking van het beleid. De raad nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties uit om aanwezig te zijn en mee te praten. De hoeveelheid participatie tijdens deze vergadering 

hangt af van de participatie die het college al heeft uitgevoerd. 

   Er wordt gewerkt in zgn. breakoutrooms om zo iedereen, nadat er centraal door de genodigden van 

kerkgenootschappen en duurzaamheid inbreng is gegeven, aan het woord te kunnen laten. 

Maartje van Reijmersdal, Ludolf van Lith, Leonie Schuur en Max Voskuilen zullen de gesprekken in de 

breakoutrooms begeleiden. 

   Oordeelsvorming en besluitvorming vinden plaats in het 2e kwartaal van 2022. 

 

21.30   Pauze 
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21.35  Welstandsbeleid  Madelinde Roelofs, 

            Geldersgenootschap 

Dit is een beeldvormende vergadering, met als doel besluitvorming. Deze vorm van beeldvorming vindt plaats 

als er een (technisch) ingewikkeld raadsvoorstel voorligt, dat om uitleg vraagt. Zo krijgt de raad een goed beeld 

over de details van het raadsvoorstel. En kan de raad er later in de maand een oordeel over vormen en een 

besluit over nemen. Omdat er al een raadsvoorstel klaar is, ligt er minder focus op participatie bij deze vorm van 

beeldvorming. Toch zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties altijd welkom om aanwezig 

te zijn en mee te praten.  

   De oordeels- en besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats in maart 2022. 

 

22.30 uur Afsluiting Teus Kool, voorzitter 


