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Laatste nieuws van het bestuur van de Belangenvereniging Weezenhof. 
 

Behandeling ontwerpbestemmingsplan door de Gemeenteraad: 

 

De Belangenvereniging heeft een zienswijze ingediend op basis van het ontwerpbestemmingsplan dat op 

22 september 2022 ter inzage is gelegd. De sluitingsdatum om een zienswijze in te dienen was 2 

november 2022.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan moet door de Gemeenteraad behandeld worden in een 

Gemeenteraadsvergadering. Zover nu bij de Belangenvereniging bekend is wordt het bestemmingsplan 

niet eerder dan in de Gemeenteraadsvergadering van februari 2023 behandeld. 

 

Woo-verzoek ontwerpbestemmingsplan: 

 

De Belangenvereniging heeft een Woo-verzoek (Woo = Wet open overheid, voorheen Wob = Wet 

openbaarheid van bestuur) bij de gemeente ingediend om duidelijkheid te krijgen over gemaakte 

afspraken rondom de ontwikkelingen van de plannen voor het winkelcentrum.  

 

Door de Gemeente is hierop gereageerd. Via onderstaande link is de reactie in te zien. 

https://drive.google.com/file/d/1KOkApFURkg2rrzxHIgoa56G7ieTzf0ku/view?usp=share_link 

 

Het bestuur van de Belangenvereniging is van mening dat de reactie van de Gemeente onvoldoende is en 

is dan ook voornemens en bezig hiertegen bezwaar te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.    

 

Uitnodiging Gemeenteraad: 

 

Alle leden van de Gemeenteraad zullen opnieuw worden uitgenodigd om ter plaatse te kunnen zien hoe 

groot en hoe hoog het geplande gebouw zou kunnen worden. We kunnen helaas geen ballonnen plaatsen, 

mede omdat raadsleden ook een gewone baan hebben, naast hun raadslidmaatschap, en dus overdag ook 

gewoon werken. De afspraak zal dan ook op een avond plaatsvinden. 

 

De afspraak zal bij voorkeur gepland worden voor de gemeenteraadsvergadering waarbij het 

ontwerpbestemmingsplan op de agenda staat en zal worden besproken. Wij worden op de hoogte gehouden  

van de datum waarop het ontwerpbestemmingsplan zal worden behandeld.  

https://drive.google.com/file/d/1KOkApFURkg2rrzxHIgoa56G7ieTzf0ku/view?usp=share_link


 

Wij zullen u op de hoogte houden van de datum van de afspraak. Het is gewenst dat er bij de afspraak ook 

meerdere bewoners aanwezig zijn op hun opmerkingen kenbaar te maken. 

 

Prettige feestdagen: 

Door middel van deze nieuwsbrief wil het bestuur van Belangenvereniging Weezenhof alle leden prettige 

feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023 toewensen. 

 

 

 
 

Jan Müskens (voorzitter) 
 

Nieuwsbrief ontvangen of lid worden? weezenhof.belangenvereniging@gmail.com of 06-53257099  

 

https://belangenverenigingweezenhof.nl/ 

mailto:weezenhof.belangenvereniging@gmail.com
https://belangenverenigingweezenhof.nl/

