
Kom naar de gebiedsconferentie

23 mei 2017   
start: 19:00 uur

gemeentehuis Schouwen-Duiveland, locatie Zierikzee

Beelden: beeldbank.rws.nl

Hoe ziet u  
het buitengebied  
in de toekomst? 
‘Ideeën over het buitengebied, dan willen we met u in gesprek!’
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informatie op te halen. Denk dan aan thema’s 
als het hergebruik van vrijkomende gebouwen, 
landschapsversterking (zoals duisternis), 
activiteiten in het buitengebied, het zoutwa-
terprobleem voor de landbouw, de toekomst 
van de landbouw, vernieuwende concepten, 
zonneparken, wonen in het buitengebied, de 
toekomst van de Grevelingen etc. 

Dinsdag 23 mei in het gemeentehuis
Laan van Sint Hilaire 2, Zierikzee

Start: 19.00 uur

Voor de gebiedsconferentie kunt u zich aan-
melden via www.buitengebiedschouwen-dui-
veland.nl. Dan houden we rekening met uw 
komst en sturen we u een week van tevoren 
het defi nitieve programma toe.

Vragen
U kunt terecht bij Kitty Henderson, projectleider 
omgevingsvisie buitengebied, T: 0111 452 259

Hoe houden we ons eiland mooi en vitaal? 
Wat kunt u daaraan bijdragen? Wat moet de 
gemeente volgens u doen? Met wie zou u zich 
willen organiseren om iets aan te pakken? Wilt 
u meedenken over de plannen die we maken? 
Kunnen wij meedenken met de plannen die u 
maakt? Wat speelt er allemaal in het landelijke 
(en water) gebied van de gemeente?

We willen graag met u als bewoners, bezoeker 
of ondernemer (die plannen heeft) in het 
buitengebied van Schouwen-Duiveland in 
gesprek. We zoeken een permanent gesprek, 
dus niet één keer of voor een specifi ek project. 
We praten dus met elkaar en ondertussen zijn 
u en wij aan de slag. Zo werken we samen 
aan de vitaalste en mooiste omgeving die we 
kunnen bedenken. 

‘Gezamenlijk bepalen we 
de nieuwe koers voor het 
water en buitengebied van 
Schouwen-Duiveland’

Doe mee
Op 23 mei organiseren we een openbare 
gespreksavond voor iedereen die geïnteres-
seerd is in het buitengebied. In drie ronden 
gaan we met elkaar in gesprek over een breed 
scala aan onderwerpen om zo meer kennis en 

Zet nu in uw agenda:

Gebiedsconferentie buitengebied

23 mei 2017

Wilt u meedenken of op de hoogte blijven? 
www.buitengebiedschouwen-duiveland.nl
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