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Op 2 april hebben de dorpsraad Zetten-Hemmen en de
werkgroep Zicht op Zetten tijdens het raadsspreekuur een
plan gepresenteerd voor het dorpshart van Zetten. Dit plan
gaat over de inrichting van de pleinen en de toevoerwegen.
Ontmoeting, vergroening en verkeersveiligheid staan in dit
plan centraal.
Op 2 april is geopperd om het plan in een
rondetafelgesprek te bespreken.
Doel van het RTG:
-Bespreken van de haalbaarheid van het plan;
-inventariseren wat er nodig is om dit plan (waar nodig met
aanpassingen) uitgevoerd te krijgen

Toelichting datum voorronde (geef hier aan waarom deze datum nodig is
cq. wat er mis gaat als een latere datum wordt gekozen):

Liefst op voorronde 7 mei omdat de opstellers al sinds
februari contact zoeken met de Raad, anders 21 mei

Benodigde stukken (welke stukken zijn nodig voor een goede behandeling,
en van wie moeten die komen?):

-Het plan zoals de dorpsraad en ZOZ dit hebben
gepresenteerd
-Kaders die gelden voor het in dit plan genoemde gebied
(bv afspraken met winkeliers, grondeigenaren,
bestemmingsplan)

Benodigde sprekers (welke sprekers zijn nodig in je voorronde cq wil je
daarvoor uitnodigen?):

-Dorpsraad Zetten-Hemmen
-Werkgroep Zicht op Zetten
-De winkeliersvereniging
-De vier scholen in Zetten (basisscholen en HPC)
-de Fietsersbond
-ouderenorganisatie in Zetten

Te informeren (zijn er mensen/organisaties die tzt een brief moeten
ontvangen met info dat dit onderwerp op de agenda staat en na aanmelding
gelegenheid tot meespreken (RTG) of inspreken (VV)?):

Benodigde sprekers en alle inwoners van Zetten (de
laatsten hoeven uiteraard geen persoonlijke brief te
ontvangen maar dienen wel via de gemeentepagina en de
social-media kanalen van de gemeente te worden
uitgenodigd

Overige verzoeken (zoals aanschuiven portefeuillehouder aan tafel, verzoek
tot start met introductie onderwerp door portefeuillehouder etc?)

Graag hebben wij de wethouder in de zaal aanwezig, zodat
hij kan aanschuiven op het moment dat hier vanuit het
rondetafelgesprek behoefte aan is.
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= technische uitlegsessie
RTG = rondetafelgesprek raad met externen

IBR = informatiebijeenkomst raad
RTGC = rondetafelgesprek raad met college

IBC = informatiebijeenkomst college (college organiseert)
VV = voorbereidende vergadering tbv besluitvorming raad

