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Laatste nieuws van het bestuur van de Belangenvereniging Weezenhof. 

 

Gelukkig nieuwjaar: 

Allereerst wil het bestuur van Belangenvereniging Weezenhof alle leden een gelukkig en gezond 2023 

toewensen. 
 

Stand van zaken behandeling ontwerpbestemmingsplan door de Gemeenteraad: 

 

Het ontwerpbestemmingsplan moet door de Gemeenteraad behandeld worden in een 

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

ontwerpbestemmingsplan in ieder geval niet eerder dan in de Gemeenteraadsvergadering van februari 

2023 behandeld.  

 

Zodra bekend is wanneer het ontwerpbestemmingsplan in de gemeenteraad zal worden behandeld, zal de 

Belangenvereniging u daarvan op de hoogte houden. De Belangenvereniging zal dan een oproep aan de 

leden doen om zo te proberen met zoveel mogelijk leden naar deze Gemeenteraadsvergadering te gaan 

en daar, waar mogelijk, gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Hiermee kunnen de 

Gemeenteraadsleden worden geïnformeerd. 

 

Stand van zaken 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://belangenverenigingweezenhof.nl/wp-content/uploads/2022/12/Brief-en-bijlagen-Woo-verzoek-

winkelcentrum-Weezenhof-09122022_pagenumber.pdf. 

 

Deze reactie bestaat uit een document met 261 pagina’s, maar hiervan zijn er een groot aantal blanco. 

 

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

is bezig hiertegen bezwaar te maken. 

 

https://belangenverenigingweezenhof.nl/wp-content/uploads/2022/12/Brief-en-bijlagen-Woo-verzoek-winkelcentrum-Weezenhof-09122022_pagenumber.pdf
https://belangenverenigingweezenhof.nl/wp-content/uploads/2022/12/Brief-en-bijlagen-Woo-verzoek-winkelcentrum-Weezenhof-09122022_pagenumber.pdf


Reden om bezwaar te maken is dat er bij een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de keuze voor een 

"alzijdig superblok" (sic), de keuze voor 12 in plaats van de oorspronkelijke 7 bouwlagen en de aantallen 

parkeerplaatsen, stukken ontbreken waarin gemotiveerd wordt waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 

 

Het bezwaar op de door de Gemeente verstrekte informatie moet voor 20 januari bij de Gemeente 

ingediend zijn. Donderdag 12 januari is het, door enkele bestuursleden, opgestelde bezwaar door het 

bestuur besproken en is het bezwaar definitief opgesteld. Het bezwaar zal uiterlijk dinsdag 17 januari 

worden verstuurd. 

 

Over de verdere gang van zaken houden wij u uiteraard op de hoogte.  

 

Uitnodiging Gemeenteraad: 

 

Zoals al eerder aangegeven zullen alle leden van de Gemeenteraad opnieuw worden uitgenodigd om ter 

plaatse te kunnen zien hoe groot en hoe hoog het geplande gebouw zou kunnen worden. Omdat de meeste 

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

werken, zal de afspraak dan ook op een avond plaatsvinden. 

 

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

ontwerpbestemmingsplan zal worden besproken. Wij worden op de hoogte gehouden van de datum waarop 

het ontwerpbestemmingsplan zal worden behandeld.  

 

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. 

 

 

 

 
 

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/

