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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde (griffier) 

Aanwezig 
 

Erik Schellekens (voorzitter), Karen Molin, Trix Vissers, Piet Verheijen, 
Ineke Wolswijk (raadsleden),  Johan Swaans (wethouder), Leanne van 
Tilborg (programmamanager), Berry van 't Westeinde (griffier)  

Afwezig 
 

Deborah Eikelenboom, Janneke van den Hout, Arno de Laat, Henk 
Gabriëls, wethouder Bert Schellekens 

 
Afsprakenlijst 

1. Toegelicht wordt hoe het proces omgevingsvisie (dag van de Omgevingsvisie, 
jeugdgemeenteraad) verder verloopt. Afgesproken wordt dat de rol van de raads- en 
burgerleden bij deze bijeenkomsten met name luisteren, kijken, observeren en 
verhelderende vragen stellen is. De uitnodiging volgt. 

2. Als tip wordt gegeven dat oa door het aanmaken van evenementen in Facebook mogelijk een 
groter bereik kan zijn.  

3. De afsprakenlijst van de vergadering van 16 februari is akkoord. Piet Verheijen vraagt na wat 
Janneke van den Hout precies heeft bedoeld met de vraag over kengetallen. Na overleg met 
Janneke kan de vraag van de afsprakenlijst worden afgevoerd.  

4. Als het gaat om het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) wordt geconstateerd dat er vanuit 
de raad geen belangstelling is voor een extra avond of bijeenkomsten hierover.  

5. Afgesproken wordt dat de werkgroep concreet gaat maken welke ambitie voor regels in het 
omgevingsplan reëel is. 

6. De vergaderdata voor de werkgroep in 2020  worden vastgesteld:  
Maandag 9 maart (o.a proeftuin) 
Donderdag 16 april (fase 2 omgevingsvisie) 
Maandag 15 juni 
Maandag 31 augustus (fase 3 omgevingsvisie) 
Maandag 23 november 

7. De volgende dag van de Omgevingswet is mogelijk op 14 mei (onder voorbehoud) 
8. Verwezen wordt naar diverse bronnen op het internet voor meer informatie: 

Website “Aan de slag met de Omgevingswet”: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 
Nieuwsbrief van de VNG: https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet 
De raad en de Omgevingswet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/omgevingswet-voor-
raadsleden 
Leeromgeving van de raadsledenvereniging: 
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=omgevingswet 
 

 
De bijeenkomst wordt gesloten om 21.50 uur. 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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