Communicatie momenten centrumvisie/zuidwand:

(2-2-2018)

Groen: communicatie met de Raad
Rood: communicatie met belanghebbenden
16 december 2010

Centrumvisie wordt vastgesteld door de raad

23 sept 2011

Ondertekening convenant centrumontwikkeling door
gemeente, OV Boekel, PeelrandWonen, Rabobank

31okt 2011

BW behandeling randvoorwaarden ontwikkeling
Buskensstraat

15 dec 2011

Raadbehandeling randvoorwaarden Buskensstraat

12 januari 2012

College en raad worden op de hoogte gebracht van de bezwaren
van Supercoop op herontwikkeling Buskensstraat

17 sept 2013

Themavond, presentatie centrumplan (Buskensstraat) Toelichting Cor
Geluk en Cor Molenaar op nieuw centrum en boodschappendorp.

19 dec 2013

Raadsbesluit centrumplan en Buskensstraat

Juli 2014

Opstarten proces voorbereidingsbesluit geen vestiging supermarkt
buiten centrum

9 dec 2014

Alle ondernemers rondom plein worden gevraagd mee te denken
aan de centrumvisie. Initiatief gemeente en OV

Najaar 2015

Met Johan vd Ven (Concept.nl) wordt een plan samengesteld
om tot versterking van de zuidwand te komen.

3 nov 2015

BW besluit Concept.nl krijgt opdracht uitwerken visie.

28 jan 2016

Raad wordt in beslotenheid bijgepraat over ontwikkeling zuidwand.
Idee Concept.nl (Johan vd Ven) De helft van de wand ontwikkeling.
Kosten 3,5 mio. Mogen we verder met verkenning. Ja

25 feb 2016

Raadsbesluit aangepast bestemmingsplan, geen vestiging supermarkt
buiten centrum.

1 maart 2016

Presentatie plannen aan ondernemers en OV Boekel

21 maart 2016

Presentatie plannen aan betrokkenen (eigenaren en winkeliers)

8 dec 2016

Presentatie aan college over voortgang. Keuze v Wanrooij en
concept.nl.

18 jan 2017

Bespreking college-ondernemers Centrum en Mouthoeve

9 mei 2017

Raadsmemo aanleg tijdelijk parkeren verlaagd deel centrum in de
raad.

11april 2017

College bespreekt bieding van Wanrooij en consequenties. Voor we
naar de raad gaan eerst modellen uitwerken.

6 juli 2017

Raad wordt in beslotenheid geïnformeerd over bod v Wanrooij. Arcadis
wordt geïntroduceerd. -> planning december 2017 kredietaanvraag !

7 juli 2017

College neemt WVG besluit

12 juli 2017

Alle eigenaren krijgen juridische brief over vestiging WVG. Tevens
informele brief met toelichting. Verzoek contact op te nemen bij vragen.

18 sept 2017

Brief aan alle eigenaren, uitnodiging voor uitleg centrumplan en WVG
op 27 september.

27 sept 2017

Informatieavond eigenaren en bewoners. Centrumplan en WVG. 40
man uitgenodigd, 20 aanwezig.

12 okt 2017

Commissie en Raadsvoorstel besluit inzake kaders en voortgang.
Krediet voor voorbereiding. Idee december kredietaanvraag. Melding:
bij een GO in december starten we uitgebreid communicatie.

12 okt 2017

Commissie en Raad inzake vestiging WVG

17 okt 2017

Alle eigenaren krijgen bevestiging raadsbesluit WVG.

Okt/nov 2017

Alle eigenaren worden telefonisch benadert om taxateur toe te laten.
Uitleg wordt Telefonisch gegeven. Veelal toestemming.

Okt/nov 2017

Taxateur loopt binnen bij allen die medewerking geven.

21 dec 2017

Tussenstand wordt in commissie en raad gebracht. Besluit is kaders
vaststellen en akkoord met GO/NOGO in februari.

Januari 2018

Raadsvoorstel wordt verstrekt, medewerking voor krediet en
vervolgstappen in proces.

