
2017

Plan van aanpak centrum Bruinisse (bijlage 3)

2018

Besluitvorming in 
college B&W

21-11-2017

Voorstel

Cluster Nieuwstraat en Dreef

Cluster verkeerscirculatieplan

Cluster openbare ruimte

Cluster aanpassen masterplan

Cluster Dorpsweg

Aanpassen rand-
voorwaarden aan 
initiatiefnemers

10-11-2017

Bespreken 
modellen

15-12-2017

Overleg met 
initiatiefnemer 
over randvoor-

waarden

Initiatief voorstel 
vertaald in 

spelregel kaart

Planvorming centrum 
heeft prioriteit. Plan-

vorming Dorpsweg start 
later

Afronden 
spelregel kaart 
en toevoegen 

kaart aan master-
plan

Inventariseren 
knelpunten in 
opgaven door 

dorpsraad

Overleg over 
eerste concept 

april 2018

Start uitwerken 
plan openbare 

ruimte 
(verkenning)

Vaststellen verkeers 
circulatie plan 

juni 2018

Start daadwerkelijke 
planvorming 

juni 2018

Inloop
avond

Start planvorming 
Dorpsweg 3de 
kwartaal 2018

Besluitvorming

 eind 2018

Vervolg overleg

Besluit nemen 
over vervolg

Go or No go

maart 2018

Uitwerken en 
aanleveren 
randvoor-

waarden aan 
initiatiefnemer

Uitstippelen 
gezamelijk plan 

van aanpak 
gemeente en 

initiatiefnemer

Bespreken 
concept met

PG, KBG, SG en 
omgeving

Vaststellen de�nitief 
inrichtingsplan

mei / juni 2017

Verplaatsing 
bibliotheek naar 
nieuwe locatie

Aanbesteding 
inrichtingsplan

2019

realisatie 2020

Aanbesteding 
inrichtingsplan

2019

realisatie 2020

Afstemming 
interne toets met 

ontwikkelaar

Opstellen 
principe besluit 

College

3de kwartaal 
2018

Bij positief 
besluit:

Sluiten exploita-
tie overeenkomst

3de kwartaal 
2018

indienen plan door 
ontwikkelaar

Bespreken 
de�nitief plan

januari 2018

Terugkoppeling 
en afstemming 

van interne toets

februari 2018

Opstellen 
principe besluit 

college

maart 2018

Bij positief 
besluit:

sluiten exploitatie 
overeenkomst

maart 2018

Start bouw 

medio 2019

Start bouw

tweede helft 2019

Herontwikkeling kevergarage

Ontwikkelen AH, Etos, Gall & Gall en hoek 
Nieuwstraat / Dreef

Locatie voormalige bibliotheek

Uitwerken modellen door 
initiatief nemers

Uitwerken modellen tot 
de�nitief plan

Bepalen haalbaarheid 
initiatief

Opstellen concept 
inrichtingsplan

Spelregel kaart gedurende proces aanpassen aan ontwikkeling

Opstellen concept in overleg met dorpsraad 
en ondernemersvereniging

Uitwerken concept in goed overleg met 
dorpsraad, ondernemers vereniging en 
omgeving

Meeliften op proces ontwikkeling 
verkeerscirculatie plan

Uitwerken plannen Uitwerken DO

Opstellen de�nitief inrichtingsplan

Go

No go

De�nitief
Masterplan

Afstemmen met omgeving (school), 
formuleren randvoorwaarden

Uitwerken plan door 
initiatiefnemer

April / juli 2018 afhankelijk van 
voortgang onderlinge afstemming

Interne toets
(4 weken)

Afronden plan door 
ontwikkelaar

Doorlopen
Planologische procedure 

2018/2019

Start
Planologische procedure

rest 2018

Interne toets 
door gemeente
(4 weken)

Inloopavond

29-11-2017

Vaststellen notitie 
in Raad

21-12-2017

Opstarten 
acties overige 

clusters

Activeren stuurgroep, 
klankbordgroep.  

Formeren project-
groepen


