Bekijk de webversie

De visie in concept
MEI

De Waalavonden in maart, de gesprekken met landschapsarchitecten en
stedenbouwers van de betrokken gemeenten en de overleggen met de
bestuurders hebben een keur aan opmerkingen en ideeën opgeleverd.
Daarmee was de tijd aangebroken om de eerste contouren van de visie op
papier te gaan zetten. De visie gaat uit van "opgaven" voor de Waal (waar
liggen kansen en wat kan beter?) en benoemt sleutelplekken langs de Waal en
beschrijft welke fysieke ingrepen tot meer kwaliteit kunnen leiden.
Benieuwd welke "opgaven" er voor de Waal liggen? U kunt hier alvast een
kijkje nemen.

Overleg met de klankbordgroep
MEDIO

JUNI

De conceptvisie was hét vertrekpunt voor de klankbordgroepoverleggen. Ook
voor deze overleggen was, net als voor de Waalvonden, veel animo. Zowel op
15 juni als op 28 juni leidde dat tot interessante discussies en dit heeft de
conceptvisie nog verder aangescherpt tot een document waar het merendeel
van de mensen zich in kan vinden. Het proces is prettig en constructief
verlopen, een compliment voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

Verwerken input klankbordgroep
EIND

JUNI

Na de klankbordgroepoverleggen is het projectteam direct aan de slag gegaan
met de verdere verscherping van de visie. Er is intern uitgebreid gediscussieerd
en nagedacht over de uiteindelijke uitwerking, voordat deze nog eens aan de
bestuurders wordt voorgelegd. Wij vinden het belangrijk dat zij goed
geinformeerd zijn. Niet alleen over wat wij als projectteam vinden, maar ook
zeker over wat de omgeving belangrijk vindt.

Overleg met het bestuur
JULI

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief vinden de overleggen met
de verantwoordelijk wethouders van Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik Ido
Ambacht en Zwijndrecht plaats. Het projectteam legt hen de resultaten voor,
maar zal ook zeker toelichten hoe het proces is verlopen en op welke manier de
omgeving is betrokken bij het tot stand komen van de visie zoals hij nu is.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u t.endlich@bar-organisatie.nl toe aan uw adresboek.

