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Laatste nieuws vanuit het bestuur van de Belangenvereniging Weezenhof: 
 

Welkom nieuwe leden: 

 

Allereerst een hartelijk welkom aan de nieuwe leden van de Belangenvereniging Weezenhof. Wij zullen u 

zo veel als mogelijk, onder andere via deze nieuwsbrief, blijven informeren over lopende zaken. 

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan: 

 

In de door de Gemeente toegestuurde brief over de informatieavond is de datum aangegeven van de 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit ligt ter inzage vanaf 22 september 2022. De 

termijn waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend sluit op 2 november 2022. 

 

Informatieavond bestemmingsplan: 

 

De Gemeente heeft een uitnodiging voor een inloopavond verspreid. Voor zover bekend is deze onder alle 

bewoners van de Weezenhof verspreid. Deze inloopavond zal plaatsvinden in wijkcentrum Dukenburg in 

de Meijhorst op 3 oktober a.s. van 17.00 uur tot 20.00 uur. 

 

Bijeenkomst inrichting openbare ruimte: 

 

Het (beperkte) verslag van de bijeenkomst op 6 juli is reeds toegezonden. 

 

Herkenbaar- en bekendheid Belangenvereniging Weezenhof: 

 

Voor informatie is de Belangenvereniging Weezenhof nu ook te volgen op Nextdoor en Facebook. 

Binnenkort zal ook de website (www.belangenverenigingweezenhof.nl) gereed zijn en zullen daar 

gegevens en documenten te zien zijn. 

Om meer bekendheid te verwerven roept de verenging leden op om gegevens omtrent de 

Belangenvereniging te delen via de sociale media, zoals Instagram. Linkedin, Facebook, Nextdoor, etc.. 

 

Uitnodiging Gemeenteraad en verantwoordelijke ambtenaren: 

 

Het bestuur van de Belangenvereniging is voornemens om de leden van de Gemeenteraad en de betrokken 

ambtenaren uit te nodigen om ter plaatse de plannen toe te lichten. Hiertoe zullen, evenals in februari, 

http://www.belangenverenigingweezenhof.nl/


ballonnen worden geplaatst die de contouren en de hoogtes van het geplande gebouw aan zullen geven. 

Zodra de datum hiervan bekend is zal dit met de leden worden gecommuniceerd. Ter informatie staan de 

geplande hoogtes van het gebouw in onderstaande bestemmingsplankaart nog even aangegeven. 

 

 
 

Ledenwerving:  

 

De flyeractie heeft inmiddels plaatsgevonden. Door een aantal leden van de Belangenvereniging zijn de 

flyers huis aan huis verspreid. De respons hierop is prima. 

 

Bestuur:  

 

De Belangenvereniging Weezenhof is dringend op zoek naar een secretaris m/v. De vereniging heeft, zoals 

in de statuten is omschreven, tot doel: “het beschermen van het woon- en leefklimaat in de Weezenhof en 

omgeving” en is opgericht op 21 november 2012. Reden om een vereniging op te richten is de noodzaak 

om als partij, eventuele, juridische procedures te kunnen voeren  bij, onder andere, bouwplannen in de 

wijk. De Belangenvereniging is enkele jaren “slapende” geweest.  

 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. De huidige secretaris 

heeft eerder aangegeven de functie van secretaris tijdelijk te willen vervullen. Hij heeft nu om persoonlijke 

redenen laten weten zijn functie ter beschikking te willen stellen. U kunt u aanmelden door schriftelijke (ook 

e-mail) aanmelding bij het bestuur. 

 

De Belangenvereniging wordt ondersteund door leden van het Bewonersplatform en leden van Huis van 

Weezenhof. 

 

Jan Müskens (voorzitter) 
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