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Op 31 meijl. heeft uw raad een motie aangenomen, waarin ons wordt opgedragen een Nota van
Uitgangspunten op te stellen voor Wilhelminapark en Geesten. ln de motie is opgenomen dat
nadrukkelijk gekeken moet worden naar de samenhang tussen de gebieden Endegeest en Overgeest,
de gebieden waar veranderingen worden voorzien. De Nota van Uitgangspunten moet de belangrijke
kaders geven voor de gebiedsvisies voor Endegeest en Overgeest.
We zien een kans om ruimte te crer.iren voor nieuwe ontwikkelingen met behoud van de bestaande
kwaliteiten. Natuur, ecologie en cultuurhistorie zijn van groot belang. De gebieden nodigen op dit
moment niet uit tot bezoek en zijn voor omwonenden redelijk gesloten. De veranderingen bieden
kansen om de gebieden beter toegankelijk te maken en de bestaande waarden te versterken.
ln de gemeenteraadsvergaderingvan 27 september jl. heeft het college aangegeven dat de Nota van
Uitgangspunten door middel van een participatieproces met bewoners, grondeigenaren,
ondernemers, andere overheden, maar ook de gemeenteraad zal worden opgesteld. ln het
onderstaande wordt uiteengezet hoe dit participatieproces eruit komt te zien.

Participatieproces
Er worden twee bijeenkomsten voor bewoners, eigenaren, ondernemers en gebruikers gehouden.

Wij bereiden de bijeenkomsten zorgvuldig voor, naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten en
ontwikkelingen die er spelen. ln de eerste bíjeenkomst worden genodigden gevraagd input te
leveren voor de Nota van Uitgangspunten. Zo wordt bepaald welke waarden belangrijk zijn en welke
ontwikkelmogelijkheden er wellicht mogelijk zijn. De verkenning wordt uitgevoerd aan de hand van 5
belangrijke thema's: ecologie en landschap, cultuurhistorie, duurzaamheid, mobiliteit en programma.
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt inzicht gegeven hoe de informatie is verwerkt en wordt
besproken wel ke uitgangspunten geformuleerd kunnen worden.
Tevens wordt er een enquête opgesteld welke online kan worden ingevuld. Bewoners die niet
aanwezig kunnen zijn bìj de bijeenkomsten kunnen zo wel een reactie geven.
lnformatie die al eerder is opgehaald, bijvoorbeeld tijdens de rondwandeling of door eerder
ontvangen reacties van omwonenden wordt ook betrokken in de Nota van Uitgangspunten.

Rol van de raad

Wij nodigen de leden van de raad ook graag uit om aanwezig te zijn bij beide bijeenkomsten, zodat u
kunt horen wat er leeft. Wij zullen u tijdig uitnodigen voor deze bijeenkomsten.
De eerste bijeenkomstvindt plaats in januari 2Ot9,de tweede bijeenkomst inmaart2OIg.
Naast deze beide bijeenkomsten willen wij in februariof begin maart2079 een werksessie met uw
raad organiseren. Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over de Nota van
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Uitgangspunten en horen we welke onderwerpen voor u van belang zijn. Ook hier ontvangt u tÜdig
een uitnodigingvoor.
Na de genoemde bijeenkomsten wordt de Nota van Uitgangspunten opgesteld en ter vaststelling aan
u voorgelegd. De besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten is gepland in mei 2019.
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