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Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

Geachte M/VM/V,

Naar aanleiding van de door u ingediende zienswijze, op het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde 
Kom, berichten wij u als volgt. In de raadsvergadering van donderdag 23 november 2017 zal de 
gemeenteraad de vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom behandelen. Deze 
behandeling wordt voorbereid door de raadscommissie. Onderdeel van de voorbereiding door de 
raadscommissie is de mogelijkheid om in te spreken. U kunt dan een korte mondeling toelichting 
van uw zienswijze geven waarna de commissieleden, indien gewenst, vragen aan u zullen stellen. 
De raadscommissie geeft u deze mogelijkheid in een commissievergadering op maandag 30 
oktober 2017 om 19:30 uur in de Camp, Bosrand 15 -17 te Woudenberg. Na de vergadering van 30 
oktober 2017, waar alleen de inspraak staat geagendeerd, zal de raadscommissie de behandeling 
van de vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom voortzetten op dinsdag 7 november 
2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Ook daar bent u van harte welkom. Inspreken over dit 
onderwerp is dan echter niet meer mogelijk.

Zienswijzennota
Of u wilt inspreken is waarschijnlijk afhankelijk van de beantwoording van de door u ingediende 
zienswijze. Wij proberen deze beantwoording, opgenomen in een zienswijzennota, in week 42 aan 
u toe te sturen. Het kan zijn dat wij toch iets langer nodig hebben. U ontvangt de zienswijzennota 
dan uiterlijk op 26 oktober. 

Aanmelden
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken in de commissievergadering van 
30 oktober dan dient  u dit aan te geven bij de griffie van de gemeenteraad via emailadres: 
griffie@woudenberg.nl of via het algemene nummer:14033 . Dit kan tot maandag 30 oktober 2017 
om 10.00 uur. U ontvangt van de griffie, nadat u zich heeft aangemeld, nadere informatie over het 
inspreken in de raadscommissie. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

M. Valé
Projectleider bestemmingsplan Bebouwde Kom 
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