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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting 

    

Samenleving    

    

Sport Sport Turnhal Lycurgus-

Advendo 

Vrijdag 20 mei 2022 heeft de opening van de turnhal aan de Halerweg 

plaatsgevonden. Gymvereniging Lycurgus-Advendo huurt deze accommodatie in 

afwachting van een nieuwe turnhal op het sportpark Groenoord. 

  Ontwikkeling 

Groenoord 

7 juli is er een raadsinformatieavond over de ontwikkeling op Groenoord. Graag 

nemen Stichting Sportgebouwen Groenoord, Lycurgus-Advendo en de gemeente u 

dan mee in waar wij staan in het proces.  

    

Participatie Gebiedscoördinatoren Notitie 

Uitgangspunten 

Participatie  

Op 15 februari 2022 heeft de raad de notitie ‘Uitgangspunten Participatie’ 

vastgesteld. Bij het opstellen van participatieplannen van toekomstige projecten en 

besluitvormingen zal elk plan worden getoetst aan de vastgestelde uitgangspunten. 

Daarbij zullen ook de in de notitie genoemde aanbevelingen van het onderzoek 

van de Rekenkamercommissie worden meegenomen.  

  Beleidsnotitie 

Participatie onder 

de Omgevingswet  

Bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsplan en eventuele 

programma’s is het maken van beleid voor participatie een wettelijke verplichting 

op grond van het Omgevingsbesluit. De organisatie is bezig een beleidsnotitie 

‘Participatie onder de Omgevingswet’ te ontwikkelen. Dit beleid voorziet in die 

wettelijke verplichting en sluit aan op de notitie ‘Uitgangspunten participatiebeleid‘. 

Op dit moment zijn we in gesprek met de betrokkenen om zo tot een gedragen 

document te komen. Zodra de notitie kan worden vastgesteld verschijnt deze op 

de agenda van de gemeenteraad; eerst beeldvormend, daarna besluitvormend.  

  Burgerberaad De organisatie zal de succesfactoren voor Burgerberaad formuleren en de kaders 

en randvoorwaarden vaststellen. Vervolgens zal na overleg met de belangrijkste 

partijen en betrokken ambtenaren een geschikt project aan u worden voorgelegd 

om Burgerberaad in een pilot toe te passen. Zodra dit traject is voltooid zal het 

worden geëvalueerd.  

Cultuur    
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Kunst Kunst Kunstwerk park 

Waldervaart 

In het kader van participatie zijn er voor een kunstwerk in het park Waldervaart drie 

kunstwerken aangeleverd. Deze kunstwerken worden aan de inwoners voorgelegd 

om een keuze te maken welk kunstwerk zij graag terug willen zien in het park. 

Inwoners kunnen tot 21 juni hun keuze kenbaar maken. 

Financiën & Control    

    


