Schetsen aan de toekomst van Duizel
Als laatste agendapunt van 2006 heeft de raad
een motie van PvdA-GroenLinks aangenomen.
Het heeft wel wat onderhandelingen over punten en komma’s gekost maar ik ben erg blij dat
het uiteindelijk heeft geleid tot een motie waar
alle partijen unaniem achter kunnen staan.
Om Duizel zijn veel veranderingen gaande.
Duizelnaren zien het allemaal gebeuren maar
hebben niet het idee daar zelf veel invloed op
uit te kunnen oefenen. Wij vinden dat dat anders moet en kan en hebben daar een motie
over ingediend.
In die motie verzoeken we het college om
samen met de inwoners van Duizel een ontwikkelingsplan te maken voor de ruimte in en
om Duizel. Het gaat ons daarbij niet alleen om
de ruimte richting Meerheide maar ook richting
provinciale weg, de Plaatse, de Kleine Beerze
en Duizel Noord. Het gaat om het oplossen
van knelpunten en het benutten van kansen.
Het belangrijkste is echter dat mensen uit Duizel zelf die plannen gaan maken. Ze worden
daarin begeleid en geadviseerd door deskundigen. Die schetsen de ideeën van Duizelnaren
op papier. Samen gaan Duizelnaren die ideeën
beoordelen en samenvoegen tot een ontwikkelingsplan voor Duizel. Op deze manier worden
inwoners op voorhand betrokken bij de planvorming en niet achteraf.

Graag wil ik u wijzen op de informatieavond
die de gemeente organiseert over de projecten
die de belangen van Duizel in meer of mindere
mate raken. In de uitnodiging (gepubliceerd in
de Hint) wordt aangegeven dat er die avond
ook gelegenheid voor mensen is om zich aan
te melden voor de te vormen klankbordgroep.
Ik roep daarom iedereen op om deze avond te
komen luisteren en degenen die daarna ook
nog mee willen praten; meldt je aan voor de
klankbordgroep.
De informatieavond vindt plaats in de Smis op
donderdag 8 februari om 20.00 uur.
Eind 2007 moet het ontwikkelingsplan klaar
zijn. B&W komen eerst met een plan van aanpak en daarna kan Duizel gaan schetsen aan
haar eigen toekomst!
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