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BULLETIN nr. 68 – februari 2017
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering donderdag 9 maart 2017
Schoolhuis Rijnsaterwoude
inloop vanaf 19.30 uur – aanvang 20.00 uur
Belangstellenden die nog geen lid zijn, kunnen zich bij binnenkomst opgeven

Heeft u het Witte Weekblad gelezen?

Dat is wel heel kort door de bocht!
Wat ons voor ogen staat willen wij met u bespreken op onze
Algemene Ledenvergadering.
Lees hierover nog eens in ons vorige bulletin (bijgevoegd)!
ACTUEEL
Wij hebben een zienswijze ingediend met betrekking tot het
Ontwerpbestemmingsplan Paraplu Recreatie. U kunt deze zienswijze vinden op
onze website www.openlandschapkaagenbraassem.nl
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Waar gaat het om?
In ons vorige bulletin hebben wij uiteengezet wat er de komende jaren staat te
gebeuren met de ruimtelijke ordening. In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van
kracht. Op grond daarvan moeten ook gemeenten een alles omvattend
Omgevingsplan maken.
Reeds dit voorjaar begint de gemeente met het voorbereidende werk: het
actualiseren van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie.
Enkele onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:




De duurzaamheidsvisie met opwekking van duurzame energie
Grootschalige en kleinschalige recreatieve voorzieningen
De steeds groeiende (intensieve) veehouderijen

De gemeente wil hierover in gesprek met de inwoners en hun organisaties.
Welke rol moet onze vereniging daarin spelen?
Uw bestuur staat voor de volgende vragen:




Gaan wij ons voornamelijk richten op het Omgevingsplan?
Gaan wij ons aandachtgebied geografisch beperken?
Gaan wij proberen intensiever samen te werken met dorpsraden en andere
verenigingen?

Uw bestuur wil dit op de Algemene Ledenvergadering met u bespreken.

Wanneer de toekomst van het open landschap en de VBOLKB u ter harte gaat
kom dan op donderdag 9 maart naar de
Algemene Ledenvergadering
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AGENDA
HUISHOUDELIJK GEDEELTE
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Goedkeuring verslag ALV 15 maart 2016
3. Jaarverslag 2016, door de voorzitter
4. Financiën 2016, door de penningmeester
-

financieel verslag 2016: inkomsten, uitgaven, balans
verslag kascommissie 2016

De kascommissie bestaat uit André Jillissen en Marijke Weimar.
-

vaststelling jaarcijfers 2016
decharge bestuur

5. Financiën 2017, door de penningmeester
-

begroting 2017
voorstel geen contributie te heffen in 2017

Het bestuur stelt voor ook voor 2017 de contributie vast te stellen op € 0,00. Het bestuur vertrouwt
erop dat ook dit jaar weer voldoende vrijwillige bijdragen zullen worden ontvangen.
-

benoeming kascommissie 2017

Voorgesteld wordt de kascommissie 2016 te herbenoemen voor 2017.
6. Samenstelling bestuur
Dit jaar zijn er geen (her)benoemingen.
Marc Blotwijk draagt het voorzitterschap over aan Jos van der Laan. Marc blijft lid van het bestuur.
Jos blijft ook penningmeester.
7. Rondvraag
DISCUSSIE
DE TOEKOMST VAN HET OPEN LANDSCHAP EN VAN ONZE VERENIGING
Presentatie, gevolgd door discussie
Sluiting

