Wat doet de werkgroep?
De werkgroep signaleert ontwikkelingen
die zich in het landschap voordoen en
reageert daar op. Zij beoordeelt
bestemmingsplannen, geeft gevraagd en
ongevraagd advies.
De
werkgroep
stelt
eventuele
bezwaarschriften op en biedt deze aan
het gemeentebestuur aan.

Hoe vaak vergadert de werkgroep?
Ongeveer eens per zes weken is er een
vergadering. Daar worden vaak de taken
verdeeld,
zoals
het
inzien
van
bestemmingsplannen,
situaties
ter
plaatse bekijken naar aanleiding van
vergunningen die aangevraagd zijn,
bijvoorbeeld voor het kappen van bomen.

Is het veel werk?
Dat hangt van jezelf af. Er is
ontzettend veel te doen op het gebied
van milieu- en landschapsbeheer. Als
werkgroep moeten we keuzes maken.
Is het leuk werk?
Het is boeiend en vooral nuttig werk.
Voorwaarde is dat je betrokken bent bij
milieuzaken en ruimtelijke ontwikkeling
binnen onze gemeente. Je moet
gemotiveerd zijn om te willen bijdragen
aan een duurzame samenleving en een
gezond milieu. We doen dat heel
concreet in onze gemeente.
Het is werk waarvoor je “een lange
adem” moet hebben.
Hoe belangrijk is een goed contact
met de gemeente?
Het contact met de politiek is
essentieel. De milieuwerkgroep heeft
frequent overleg met de gemeente, twee
maal per jaar met de wethouder en
verder zijn er bilaterale contacten met
de ambtenaren. Via ronde tafel
gesprekken,
raadsvergaderingen
en
klankbordgroepen heeft de werkgroep
inbreng in het beleid.

Hoe is de samenwerking met anderen?
De werkgroep overlegt regelmatig met
organisaties zoals de Brabantse Milieufederatie
en
het
ZLTO.
Met
laatstgenoemde is er een regulier
overleg en een gezamenlijke excursie.

Wat zijn voorbeelden van recente
zaken die aangepakt zijn?
De werkgroep heeft zich recent o.a.
bezig
gehouden
met
de
LOG’s,
bestemmingsplan kom Leende, verkeerssituatie in de gemeente, bebouwing
Toversnest / Providentia, kanovaarten.
Meer informatie?
Neem contact met ons op via het adres
op de achterpagina en u hoort spoedig
van ons.
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