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Bijlage(n)

Geachte

Op 18 augustus jl. ontvingen wij uw brief met betrekking tot Westelijke Randweg 1 en de daarvoor

georganiseerde (digitale) informatieavond. Dank voor uw schrijven en getoonde betrokkenheid.

Het spijt ons dat u niet voornemêns was de digitale informatieavond bij te wonen
Als gemeente hechten wij er aan onze inwoners tijdig te informeren over ontwikkelingen en

planvorming, zeker bij hen in de buurt. In de uitnodiging voor de bijeenkomst en op de avond zelf

hebben heeft ontwikkelaar Wibaut informatie gegeven over het aangepaste stedenbouwkundig plan en

architectonisch ontwerp. De gemeente heeft het beoogde vervolgproces toegelicht.

Participatie vindt plaats binnen de gestelde kaders
Begin 2019 gaf de gemeenteraad kaders mee aan de planvorming, zo ook voor het onderdeel

participatie. Firma Wibaut heeft in dit geval de grondpositie en is tevens initiatiefnemer van het

voorgedragen plan. Participatie wordt daarom gestart en doorlopen door Wibaut. Dit gebeurt onder

nauw toezicht door de gemeente; wij hebben het proces dan ook voortdurend bewaakt. Tussentijds en

bij afronding van de participatie is een tussen- en eindverslag opgesteld. Dit is gedeeld metzowel

betrokkenen als gemeenteraad. De verslagen zijn terug te vinden op de website

www. participatiewrl. nl.
Omdat bureau De Wijde Blik dit traject al vanaf het begin heeft gefaciliteerd, is hen gevraagd om ook

de informatie te begeleiden.

19 augustus jl. had tot doel betrokkenen bij te praten over plan en proces

Eind 2019 is het participatietraject met omwonenden afgesloten. Onder andere op basis dit
participatietraject is begonnen met het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Aansluitend is de

uitwerking van het sociaal plan opgepakt. Dat is begin dit jaar gereed gekomen'
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Op dat moment heeft de gemeente Wibaut gevraagd of zij de locatie beschikbaar wilde stellen voor de

spoedhuisvesting van statushouders. Wibaut was hiertoe bereid, maar na verder onderzoek heeft de

gemeente andere locatie(s) geschikter bevonden. Dat betekent dat we weer verder zijn gegaan met

het oorspronkelijke proces, het uitwerken van het stedenbouwkundig plan.

Ondertussen is dit stedenbouwkundig plan en het architectonisch ontwerp een aantal keer bij de

Welstandscommissie gepresenteerd en (positief) beoordeeld. Het is op onderdelen bijgesteld naar

aanleiding van opmerkingen van de Welstandscommissie.

De volgende stap is het in besluitvorming:brengen van-het-stedenbouwkundig plan
Volgens planning wordt dit in het vierde kwartaal van dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Op de informatieavond van 19 augustus jl. heeft Wibaut de laatste versie van het stedenbouwkundig
plan en architectonisch ontwerp gepresenteerd. De gemeente heeft het proces en de planning

toegelicht. Deze informatie is inmiddels ook via een brief met betrokkenen gedeeld.

De presentatíe en het verslag van de bijeenkomst zijn op de website www.participatiewrl.nl geplaatst

Hier kunt u de informatiebijeenkomst ook terugkijken.

De door u âangesneden lnhoudelllke thema's worden in de commissie en raad besproken
Naar verwachting neemt het college in oktober een besluit over het stedenbouwkundig plan en het

vervolgproces. Het college legt dit vervolgens als voorstel voor aan de commissie Grondgebied. Hier is

de mogelijkheid in te spreken. Als dit collegevoorstelop de agenda van de commissie staat, zal de

gemeente u hierover vooraf informeren.

Hebt u nog vragen? Mail dan Marlon van Trigt (projectmanager ruimtelijke ordening) van de gemeente

Bloemendaal ; m.vantrigt@bloemendaal. nl.

Met vriendelijke groet,
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