
*
Bloemendaal

Beleid

Omwonenden Westelijke Randweg 1

Datum

Uw kenmerk

Zaaknummer
Behandeld door

Doorkiesnummer

Onderwerp
Verzonden
Bijlage(n)

21 oktober 2O2O

381118
M. van Trigt
14023
Westelijke Randweg 1 te Overveen

Gemeente Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen

T 14023

www.bloemendaal.nl

Geachte omwonende van Westelijke Randweg 1,

Het college van B&W van Bloemendaal heeft besloten om het stedenbouwkundig plan (SP) voor

Westelijke Randweg 1 vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Grondgebied en

gemeenteraad. Het college stelt tevens voor om toepassing te geven aan de gemeentelijke

coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Volgens planning wordt dit behandeld in de raadscyclus van december 2020

Het voorstel wordt eerst besproken in de commissie Grondgebied op 1 december 2020. U heeft de

mogelijkheid om in te spreken. Op de website van de gemeenteraad

www.gemeenteraad.bloemendaal.nl leest u hoe u zich aanmeld om in te spreken. Het voorstel wordt

vervolgens op 17 december in de raad behandeld.

Na vaststelling van het SP door de raad zal het college het ontwerp bestemmingsplan en de

ontwerp omgevingsvergunning ter inzage leggen

ln de publicatie leest u tegen die tijd hoe u hier op kunt reageren en een zienswijze kunt indienen.

Afhankelijk van het aantal reacties dat na de ter inzage termijn moet worden beantwoord zal het

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in het eerste kwartaal van 2021 worden aangeboden

aan de gemeenteraad.

Meer informatie
lnformatie over het project, het SP en het participatieproces dat heeft plaatsgevonden in de periode

maart 2019 tot en met januari 2020 vindt u op de website www.participatiewrl.nl en op

www.bloemendaal.nl/projecten. Hebt u - vooruitlopend op de commissie en raadsvergadering - al

vragen? Mail dan naar Marlon van Trigt (projectleider ruimtelijke ordening) van de gemeente

Bloemendaal m.vantriqt@bloemendaal.nl.
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