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Laatste nieuws vanuit het bestuur van de Belangenvereniging Weezenhof: 
 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan: 

 

De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan loopt vanaf 22 september 2022. De termijn 

waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend sluit op 2 november 2022. Via onderstaande link vind u 

de gegevens op overheid.nl 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-421890.html 

 

Terinzagelegging ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder: 

 

Zonder ook maar enig overleg met bewoners vooraf is er ook het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet 

Geluidhinder ter inzage gelegd. De termijn waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend sluit op 2 

november 2022. IN verband met een publicatiefout van de Gemeente is de datum gewijzigd in 16 

november. Via onderstaande link vind u de gegevens op overheid.nl 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-440010.html 

 

Informatieavond bestemmingsplan: 

 

De Gemeente heeft een inloopavond georganiseerd in wijkcentrum Dukenburg in de Meijhorst op 3 

oktober a.s. van 17.00 uur tot 20.00 uur.  

 

Uitnodiging Gemeenteraad en verantwoordelijke ambtenaren: 

 

Alle leden van de Gemeenteraad zijn uitgenodigd om ter plaatse te kunnen zien hoe groot en hoe hoog het 

geplande gebouw zou kunnen worden. Hiertoe zijn door de Belangenvereniging heliumballonnen geplaatst 

om de afmetingen duidelijk te maken. Slechts 1 raadslid, van de 39 die uitgenodigd waren, heeft de moeite 

genomen om van de uitnodiging gebruik te maken. We hebben de plannen aan hem toe kunnen lichten. Ook 

op de aansluitende inloopavond waren geen raadsleden aanwezig.  

Het lijkt erop dat ook de politiek weinig aandacht en interesse heeft voor de Weezenhof. De 

Belangenvereniging gaat trachten in contact te komen met raadsleden/raadsfracties om onze standpunten te 

verduidelijken. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-421890.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-440010.html


 

Indienen zienswijze: 

 

Een model van de zienswijze, zoals die door de Belangenverenging zal worden ingediend is zichtbaar, en te 

downloaden op de website van de vereniging. Deze kunt u gebruiken om uw bezwaar middels deze 

zienswijze kenbaar te maken. In het Huis van Weezenhof is een (beknopte) zienswijze af te halen. Deze 

kunt u ondertekenen en opsturen. Mocht u alsnog vragen hebben dan kunt u een mailbericht sturen aan 

onderstaand e-mailadres. Hulp kunt u ook krijgen op de 20 oktober, voor of na de Algemene Leden 

Vergadering. 

 

https://belangenverenigingweezenhof.nl/ 

 

Algemene Leden Vergadering: 

 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden in de aula 

van de Prins Clausschool aan de 40e straat op 20 oktober a.s. van 20.00 uur tot 21.30 uur. Uw 

aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. In verband met de beschikbare ruimte verzoeken wij u via 

onderstaand e-mailadres aan te geven of u aanwezig zult zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 

aanwezig te zijn wordt daarvoor een volmacht met de uitnodiging gestuurd. 

 

 

 

Jan Müskens (voorzitter) 
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