11 februari 2021

Vragen en antwoorden
Toelichting eerste plan 4 februari 2021
Over communicatie en participatie
1. Gaan jullie de gegeven informatie zoals de presentatie delen? En kunnen jullie de vragen en
antwoorden die nu worden behandeld ook nog meenemen in de publicatie op de website?
Online is inderdaad in te zien: de getoonde animatievideo
(https://beeksbuiten.nl/nl/nieuwsbericht/animatie-digitale-toelichting) en de opname van de volledige
bijeenkomst (https://youtu.be/DeWemUowmNk). Daarnaast zijn alle gestelde vragen voorzien van een
antwoord en voor iedereen terug te lezen, ook de vragen die niet live tijdens de toelichting op 4 februari
2021 beantwoord zijn. Iedereen die zichzelf via www.beeksbuiten.nl ingeschreven heeft, krijgt een
melding hierover.

2. Hoe kunnen we deelnemen aan de klankbordgroep en per wanneer start deze?
We zijn voornemens om in een volgende fase met een klankbordgroep te gaan werken die ons kan
adviseren over de wijze van communiceren. En op termijn kunnen zij meedenken over specifieke thema’s
als invulling voor het plan. Die klankbordgroep kan bestaan uit vertegenwoordigers vanuit verschillende
partijen. Over de exacte invulling en oprichting van deze klankbordgroep komen wij graag terug zodra er
een positief besluit is over de haalbaarheid van Beeks Buiten door de gemeente, en Beeks Buiten verder
ontwikkeld wordt.

3. Ben voor betrokkenheid vanuit de huidige dorp bewoners, wij hebben weinig invloed gehad.
Het afgelopen jaar hebben we een intensief en zorgvuldig participatietraject doorlopen als onderdeel van
de haalbaarheidsfase. Tijdens de verschillende (al dan niet digitale) bijeenkomsten is veel inbreng
opgehaald vanuit de omgeving. En daar zijn we als initiatiefnemers erg blij mee. Op 4 februari 2021
hebben wij alle betrokkenen geinformeerd over hoe de inbreng is geland in het eerste plan voor Beeks
Buiten. De haalbaarheidsfase is nu afgerond en de stukken liggen ter beoordeling bij de gemeente. Als
Beeks Buiten verder ontwikkeld wordt, wordt er opnieuw nagedacht over communicatie en participatie. In
de tussentijd kunt u voor vragen of suggesties contact opnemen via info@beeksbuiten.nl.
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4. Kunt U het plan nog een keer tonen ter inzage?
Zie 1.

5. Wij zouden geïnformeerd worden over onze rechten. Wanneer gebeurd dat, deze vraag is
gesteld bij informatiebijeenkomst?
Als Beeks Buiten verder ontwikkeld wordt, wordt er opnieuw nagedacht over communicatie en
participatie. Daarnaast start in een volgende fase ook de planologische procedure. Daarin werken we aan
een bestemmingsplan dat volgens de formele procedure ter inzage wordt gelegd. U kunt daar dan
eventueel een formele zienswijze op indienen bij de gemeente Breda. In de tussentijd kunt u uw vragen
en suggesties aan ons kenbaar maken via info@beeksbuiten.nl.
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