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Geachte raad- en burgerleden,
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel (GVB) maakt zich al een tijdje sterk voor het in
Boekel ter inzage leggen van alle plannen die voor Boekelaren van belang zijn. Dat zijn dus
ook provinciale plannen, waar de gemeente Boekel geen zeggenschap over heeft. In oktober
2017 diende zij een motie in waarin het college werd gevraagd voortaan elke ter
inzagelegging over Boekelse zaken, te publiceren in het Weekblad Boekel en Venhorst.
Eerst zijn de consequenties bekeken. Als gehoor gegeven wordt aan de motie, gaat de
gemeente het werk van anderen overnemen. Bij publiceren van bekendmakingen van andere
overheidsinstanties moeten we ook zaken gaan publiceren die alle vakgebieden aangaan
(zorg, welzijn, onderwijs enz). Een andere belemmering is dat onbekend is wanneer andere
bestuursorganen wat publiceren. Het is lastig om binnen het hele provinciehuis de afspraak
te maken dat alles wat Boekel raakt 1 op 1 doorgezet wordt. Daarnaast kunnen inwoners
voor wat betreft een eventueel bezwaar geen rechten aan een publicatie ontlenen die wel
door ons geplaatst is maar niet van de gemeente af komt. Tot slot is niet duidelijk wat het
extra zou kosten (inkoop publicatieruimte).
Daarom is onderzocht hoe we op een niet arbeids- en kostenintensieve manier er toch voor
kunnen zorgen dat Boekelaren zich kunnen informeren over provinciale bekendmakingen.
Bekendmakingen provincie
De provincie Noord-Brabant verzamelt de bekendmakingen van alle gemeentes. Deze
worden gepubliceerd op pagina: https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. Je kunt dus
zoeken op gemeente, maar ook op soort. De soorten die aan bod komen worden
gerubriceerd in verschillende categorieën.

Daarnaast heeft de provincie een pagina waarop de eigen publicaties te zien zijn:
https://www.brabant.nl/actueel/publicaties/recent-gepubliceerde-provinciale-documenten
Hierop zijn dagelijks nieuwe publicaties te vinden, zoals vastgestelde besluiten en
statenmededelingen. Het aantal varieert van ongeveer 10 tot 20 publicaties per dag.

Tot slot is er een speciale pagina ‘Vergunningen, meldingen en ontheffingen’. Dit is een
overzicht van besluiten over aangevraagde vergunningen, ontheffingen en meldingen. Ook
hier kun je zoeken op gemeente, of op soort.
Alle overheidspublicaties inzichtelijk
Omdat het voor inwoners niet altijd duidelijk is welke overheidsinstantie waar over gaat is er
via overheid.nl de mogelijkheid om je te abonneren op een e-mailservice. Inwoners kunnen
zich via www.overuwbuurt.overheid.nl inschrijven. Hierbij kunnen ze aangeven welke
informatie ze willen ontvangen en van welke overheidsinstantie. Ook kan de straal
aangegeven worden (hele gemeente is ook mogelijk).
Advies
Aangezien de provincie ontzettend veel publiceert op hun website, wekelijks gezien tientallen
berichten, is het ondoenlijk om de bekendmakingen op te nemen in de gemeentepagina in
Weekblad Boekel en Venhorst.
De gemeente gaat lezers van Weekblad Boekel en Venhorst er wel op wijzen dat er ook
vanuit de provincie veel publicaties zijn. Op die manier worden lezers op de hoogte gebracht
dát er vanuit de provincie een hoop informatie wordt gepubliceerd en ze ontdekken wát er
zoal online te vinden is.
Uitvoering
Vanaf week 48 zal er een vaste kadertekst worden toegevoegd op de eerste pagina van de
gemeentepagina’s, waarin wordt verwezen naar de provinciale bekendmakingen.
Provinciale bekendmakingen
Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk
dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U
kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op
www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de
provincie.
Alle overheidspublicaties inzichtelijk?
Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een
e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!

