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Geachte leden van de raad,
In dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over de voortgang van het project integrale
ontwikkelvisie Berg. Daarnaast willen wij u graag een doorkijk geven naar de verdere opzet van het
proces en het project.
Het totale traject bestaat op hoofdlijnen uit 3 fases:
Fase 1: Gebieds- en omgevingsscan
De eerste fase loopt momenteel volop. In deze fase wordt een kaart gemaakt met de gebieds- en
omgevingsscan. De inwoners hebben middels een oproep hun input kunnen leveren voor het
‘programma’ en voor het ontwikkelen van drie scenario’s. Hier wordt goed gebruikt van gemaakt.
Daarnaast vinden gesprekken plaats met diverse andere stakeholders (o.a. bedrijven, verenigingen,
en instellingen).
Fase 2: Scenario’s ontwikkelen
In fase 2 gaan we aan de hand van de in de eerste fase opgehaalde informatie aan de slag met het
ontwikkelen van mogelijke scenario’s. Deze scenario’s gaan we in fase 2 uitwerken en bespreken
met een klankbordgroep. Ook wordt een zogeheten (openbare) omgevingsronde georganiseerd,
waarbij inwoners wederom hun inbreng en bijdrage kunnen leveren.
Ook zal een raadsessie worden georganiseerd waarin we alles wat is opgehaald met u delen (o.a.
scenario’s toelichten, beoordeling scenario’s, reacties uit de klankbordgroep en reacties uit de
omgevingsronde). Aan de hand van de informatie die we ophalen tijdens de sessies/bijeenkomsten
wordt het voorkeursscenario bepaald en aan u voorgelegd. Dit voorkeursscenario zal uiteindelijk de
richting bepalen voor de verdere uitwerking van de visie. Uw raad besluit eind fase 2 over het te
kiezen voorkeursscenario. Tevens zal de locatiekeuze voor de basisschool eind maart bekend
moeten zijn. Hiertoe wordt te zijner tijd waarschijnlijk een extra raadsvergadering ingelast.
Fase 3: Ontwikkelvisie opstellen
Deze laatste fase dient voor de verdere ontwikkeling en het schrijven van de ontwikkelvisie voor de
kern Berg, waarbij gestuurd wordt op afronding en besluitvorming door uw raad in juni 2021.
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
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