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g""t" n"*oners,

Zoals u wellicht weet, zijn we de aanleg van een extra toegangsweg naar het bedrijventerrein Houtakker-ll in

Bemmel aan het voorbereiden. ln dat proces is een belangrijke stap gezet en daarvan wil ik u graag op de

hoogte brengen.

Op 22 juni heeft het college ingestemd met het ontwerp-wijzigingsplan 'Houtakker ll, toegangsweg'. Dit plan

ligt van 8 juli tot 18 augustus 2021 ter inzage. ln dit plan is het voornemen opgenomen om tussen De

Kazematten en de Karstraat de bestemming 'Groen" te wijzigen in 'Verkeer'. Deze wijziging maakt het

rnogelijk om de nieuwe toegangsweg aan te leggen.

U heeft als bewoner en/of belanghebbende het recht om een zienswijze in te dienen. ln zo'n zienswijze kunt

u bijvoorbeeld aangeven dat u tegen de voorgenomen plannen bent, of dat u een aanpassing wenst. Echter

ook als u voorstander bent van het plan, bent u van harte welkom om een zienswijze in te dienen.

Wij zullen in een reactienota alle ingediende zienswijzen beoordelen en behandelen. Dit kàn dus betekenen

dat we het ontwerpplan op onderdelen nog aanpassen, maar dat hoeft niet.

Op www.Linqewaard.nl/houtakker kunt u het plan op hoofdlijnen inzien. Het officiële plan mét alle

bijbehorende stukken en bijlagen kunt u (onder plannummer NL.1MRO.1705.199-ON01) inzien op

www.ruimteliikeplannen.nl en www.officielebekendmakinqen.nl. Op het gemeentehuis kunt u een fysiek

exemplaar inzien.
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Als u een zienswijze wilt indienen dan vragen w'rj u om dat schriftelijk te doen. Om te zorgen dat uw

zienswijze op de juiste wijze bij ons wordt ontvangen vragen wij u om uw zienswijze als volgt te adresseren:

Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard

Adres: Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-wijzigingsplan "Houtakker-ll Toegangsweg",

U kunt ook een email sturen aan qemeente@linoewaard.nl, met als ondenverp: Zienswijze ontwerp-

wijzigingsplan " Houtakker-l I Toegangsweg",

Voozie uw zienswijze in ieder geval van de volgende gegevens.

. trw naam en adres

. de naam van het plan ("Ontwerp-w'tjzigingsplan Houtakker-ll, toegangswe§')

. Uw motivatie; waarom u het wel of niet eens bent met het plan

. de datum waarop u de zienswijze schrijft

. uw handtekening

\A/ilt u toch liever mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente om uw

mondelinge zienswijze te geven. De gemeente maaK een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag

ondertekent u. Voor het maken van een afspraak belt u ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111.

Let op:
U dient uw zienswijze te voozien van uw naam en uw adres (en eventueel uw telefoonnummer). Anonieme

zienswijzen worden niet in behandeling genomen. Uw naam en adresgegevens worden vertrouwelijk en

conform de AVG behandeld. U vindt uw naam b'rjvoorbeeld niet terug in de openbare reactienota.

Na het lezen van de zienswijzen en de reactienota zal het college van burgemeester en wethouders een

definitief besluit nemen. Als u een zienswijze heeft ingediend en u bent het niet eens met het definitieve
besluit dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen in beroep gaan. U gaat dan in beroep bij de Raad van

State. Mocht dit aan de orde zijn dan zal ik u te zijner tijd informeren hoe dat proces verloopt.

lk hoop dat ik u hiermee goed heb geïnformeerd over de stand van zaken, de procedure en uw

mogelijkheden tot inspraak. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust

contact met me op, mijn contactgegevens vindt u in het briefhoofd.

Met vriendelijke groet,

Iin gewa aïd


