Participatie en inspraak nieuwbouwplan Nieuw Buurland

Met het vaststellen van het
startdocument geeft het
college van burgemeester
en wethouders groen licht
om het project verder uit
te werken tot een Stedenbouwkundig Programma
Van Eisen.

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor burgers, bedrijven, instellingen en
overheden. Hierin is geregeld wat er waar gebouwd mag
worden. De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan
vast nadat een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter
visie heeft gelegen. In deze periode kunnen zienswijzen
worden ingebracht.

Het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE)
geeft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aan
voor de bebouwing en openbare ruimte. Die zijn gericht
op een goede ruimtelijke inpassing in de wijk, gezonde
leefomgeving, duurzaamheid en mobiliteit. Het wordt
vastgesteld door de gemeenteraad en is de basis voor
wijziging van het bestemmingsplan.

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het
bouwen van een bouwwerk of voor bedrijfsactiviteiten
die mogelijke hinder veroorzaken.
Tot 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kan er bezwaar aangetekend worden. De gemeente
moet de vergunning dan heroverwegen. De gemeente
kan ook het conceptbesluit 6 weken ter inzage leggen
voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Meer info www.rijksoverheid.nl

Meer info www.rijksoverheid.nl
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Op 2 juli 2019 hebben
omwonenden hun wensen,
zorgen en voorstellen over
nieuwbouwproject Nieuw
Buurland kenbaar gemaakt.
Deze worden meegenomen
in het ontwerpplan en
SPVE.
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Het schetsontwerp wordt
gepresenteerd aan de
buurt. De architect geeft
een toelichting op de
gemaakte keuzes.

Het voorlopig ontwerp
wordt gepresenteerd aan
de buurt.
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3e buurtbijeenkomst
De resultaten uit de
klankbordgroep worden
gedeeld met de buurt.

Meer info: www.mitros.nl/nieuwbuurland
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De Klankbordgroep
bestaat uit omwonenden
die geraadpleegd worden
over het Stedenbouwkundig ontwerp van Nieuw
Buurland en hun advies
uitbrengen over specifieke
onderwerpen binnen het
ontwerp.
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