9 februari 2021

Voortgang bedrijventerreinvisie

Behandeling gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft de bedrijventerreinvisie op 2 februari jl. besproken.
Nu wordt deze vervolgens behandeld door de gemeenteraad. De planning is om de
bedrijventerreinenvisie op maandag 15 maart door de raad vast te laten stellen.
Zijn er onderwerpen in de bedrijventerreinenvisie die u belangrijk vindt? En wilt u daarover iets kwijt aan
de raad? Dan kunt u meeluisteren en vragen stellen tijdens de informatieve sessie op 22 februari en
inspreken bij de discussiesessie op 1 maart. Kijkt u naar de mogelijkheden en aanmelding hiervoor op
onze site https://www.gemeentebest.nl/contact-met-de-gemeenteraad. De vergaderstukken zijn vanaf
11 februari in te zien via het raadinformatiesysteem: https://best.notubiz.nl/
Eind vorig jaar heeft u de conceptvisie kunnen lezen en had u ook de mogelijkheid om te reageren. De
ontvangen input is (deels) verwerkt. Een overzicht van alle reacties kunt u straks terugvinden bij de
vergaderstukken (in het raadsinformatiesysteem). Ook ziet u hier of er op basis van de reacties nog
aanpassingen zijn gedaan.
Rondgang bedrijventerrein Heide
In december hebben we samen met ondernemers een rondgang gedaan op bedrijventerrein Heide. Uit
deze rondgang kwam een aantal verbeterpunten naar voren. Wij gaan hier verder mee aan de slag. Zodra
het weer mogelijk is plannen we een soortgelijke rondgang op Breeven en ’t Zand.
Bijeenkomst themagroepen
Door de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op dit moment een
themabijeenkomst te organiseren. We willen hiervoor namelijk graag echt fysiek bij elkaar komen. Zodra
bijeenkomsten weer mogen, nodigen wij u hiervoor uit.
Vragen
Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een emailbericht naar economie@gembest.nl of bel Denise van
Denderen via telefoonnummer 0499-360973.
Met vriendelijke groet,
Namens team Economische Zaken en OCB
Stan van der Heijden
wethouder
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