
Bijlage bij deelplan Ont-moeten Welstandsnota 

I. Voorbereidende fase 
Wat Wanneer  Gereed Besluitvorming/

bespreking 
Bijzonderheden/Acties 

1. Projectgroepleden werven 
 

heden 4/10/07 Bespreking in 
programma-
managersoverleg 
4/10 

Positie van Welstandscommissie Dorp, 
Stad en Land. 

2. Joé vraagt leden voor projectgroep in wijkoverleggen 
Bolnes; Centrum-Oost-West, Oostendam 

 z.s.m.  Iedere wijk is vertegenwoordigd in de 
projectgroep. 

3. Werven van architect of tekenaar heden 4/10/07  Is vrijwilligerswerk, wordt niet betaald. 
4. bijeenkomst voor ambtelijke deelnemers plannen  26 september 

07 
  Klokken gelijk zetten. 

5. startbijeenkomst projectgroep plannen  
 

Week 42 of 44 
 

07/11/07 Uitleg  • uitdelen regelgeving en andere 
stukken 

• Welstandsgedelegeerde  
uitnodigen om uitleg te geven 

• uitdelen van uitleg over 
regelgeving aan nieuwe leden 

6. Beoordeling huidige regeling aan de hand van de 
vragenlijst door de projectgroepleden. 

 

Uiterlijk 4 
weken na 
start-
bijeenkomst 

1/12/07 In projectgroep-
bijeenkomst 
steeds om de 3 
wkn 

Tussentijds kan per e-mail gereageerd 
worden naar Sabrina.  

7. Stand van zaken deregulering rapporteren aan de raad 
bij de programmamonitor  

    

 

II. Uitvoerende fase 
Wat 
 

Wanneer  Besluitvorming/
bespreking 

Bijzonderheden 

1. verzamelen reacties van projectgroepleden 
 

Week 3 2008 Zie 6 of per e-mail Schrijven concept welstandsnota 2008 

2. welstandsgedelegeerde uitnodigen voor overleg met de 
projectgroep 

 
 
 

Uiterlijk week 6  idem idem 
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3. Eventueel nogmaals  Week 8 Reactie van 
welstandscie kan  
tot aanpassing 
van concept 
leiden 

Hierdoor kan het proces vertraagd 
worden. 

4. N.a.v. uitkomst bijeenkomst(en) met 
welstandsgedelegeerde concept aanpassen. 

 

Uiterlijk 13 maart 2008 
klaar.  

 Aanleveren voor collegevergadering van 
18 maart 2008 

6.  Vaststelling concept door college Op 18 maart 2008 Concept benw-
besluit 

Aansluitend ter inzagelegging en begin 
van periode dat zienswijzen kunnen 
worden ingediend (6 weken). 

NB speelruimte in de planning is ongeveer 3 weken    
7.   Einde zienswijzen termijn 28 april 2008 Boordeling en 

reactie op 
zienswijzen door 
b&w 

 

8.   Stukken naar b&w 28 mei 2008   
9.   Vergadering b&w over voorstel aan de raad 2 juni 2008 Besluit b&w  
10.  Stukken naar de griffie 2 juni 2008   
11.  commissievergadering Samen Wonen 17 of 19 juni 2008   
12.  raadsvergadering  3 juli 2008 raadsbesluit  
 

III. Nazorgfase 
Wat Wanneer gereed Besluitvorming/

bespreking 
Bijzonderheden 

1.   Bekendmaking Maandag aansluitend aan 
raadsvergadering. 

Plaatsing in 
gemeentejournaal 

 

2.   Bekendmaking op website    
3.   Verslaglegging na 1 jaar en evaluatie van de (nieuwe) 
werkwijze 

   

 


