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Kennisnemen van
1. De nieuwe rol voor gemeente en bewoners voor de vervolgfase voor de ontwikkeling van Laan 1945.

Inleiding
Het afgelopen jaar zijn bewoners en gemeente een proces gestart opdat Laan 1945 zich kan ontwikkelen
tot een kloppend dorpshart voor Weurt. Daartoe is een groep aan de slag gegaan met het uitwerken van
een wensplan voor de laan en een andere groep heeft een flexibel bestemmingsplan opgesteld.
Beide plannen zijn in concept gereed en daarmee eindigt de onderzoeksfase en start er een nieuwe fase. In
die nieuwe fase gaan we verder met de nieuwe manier van samenwerken met bewoners, waarmee we nu
de eerste fase hebben opgedaan.
Bijgevoegde memo (INTinformeert u over het vervolgproces en de nieuwe rol voor gemeente en bewoners
daarin.
Kernboodschap
1. Bewust te zijn van de nieuwe rol voor gemeente en bewoners en deze als uitgangspunt te nemen voor
de vervolgfase.
Communicatie
Er is regelmatig overleg met de werkgroep om die vervolgfase samen in te vullen.
Vervolg
In het Weurtlab op 25 november worden beide plannen gepresenteerd en wordt ingegaan op de
vervolgfase: de haalbaarheidsfase met als doel een technisch en juridisch haalbaar plan. Bewoners en
gemeente geven die fase samen vorm.
Bij de herfstnota is een bedrag van €25.000,-- gereserveerd als stimuleringsbudget voor de bewoners om de
ontwikkeling van hun wensplan verder vorm te geven. Er volgt nog een apart voorstel voor de kaders
waarbinnen dit budget ingezet wordt door de bewoners.
In januari informeert de bewonerswerkgroep de commissie Ruimte over het al doorlopen traject, de
resultaten daarvan en hoe het vervolg er uit gaat zien.
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