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In het centrum van Hilvarenbeek zijn diverse ontwikkelingen gaande of gewenst. Denkt
u bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van verkeer(sveiligheid), leegstand,
toerisme & recreatie, cultuurhistorie, horeca en detailhandel. Het is belangrijk om al deze
ontwikkelingen in samenhang te bekijken zodat ze elkaar niet in de weg staan maar - waar
mogelijk - versterken. Daarom stellen we een visie op voor het centrum waarin we vooruitkijken tot 2040.
De visie heeft ter inzage gelegen en is klaar voor besluitvorming.
Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief.

Centrumvisie klaar voor besluitvorming
De centrumvisie heeft tot en met 6 februari 2020 ter inzage gelegen. Hier zijn acht reacties op gekomen. Inmiddels is de visie - inclusief de reacties van de inspraak - aangeboden aan de gemeenteraad. De bedoeling was dat de commissie er in april over zou vergaderen en dat de
gemeenteraad er op 7 mei een besluit over zou nemen. Helaas zijn deze vergaderingen
geannuleerd vanwege de richtlijnen rondom het corona-virus. Besluitvorming staat nu gepland
in september/oktober 2020. Voorafgaand aan de vaststelling in de gemeenteraad, vergadert de
commissie ruimte nog over de visie. Na vaststelling van de visie door de raad gaan we direct
verder met de uitwerking ervan. Ook bij de uitwerking betrekken we verschillende stakeholders.
Op www.hilvarenbeek.nl/centrumvisie vindt u de centrumvisie, het raadsvoorstel en de
samenvatting van de inspraakreacties op de centrumvisie.

Insturen foto’s: bedankt voor uw medewerking!
In december riepen we inwoners op om twee foto’s
in te sturen van het centrum van Hilvarenbeek.
Eén foto van iets waar iemand trots op is en één
foto van een ergernis. Wat is goed in ons centrum
en wat vraagt nog verbetering? De oproep heeft een
aantal mooie reacties opgeleverd. Onder de inzendingen
hebben we ‘hier is het echt’ cadeaubonnen verloot.
Vanwege de maatregelen tegen corona hebben we
deze helaas niet persoonlijk kunnen uitreiken, maar
per post opgestuurd.
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor hun
inzendingen. Wij hebben deze beoordeeld en ze zijn onderdeel geworden van het raadsvoorstel.

