
Beantwoording vragen GBW-fractie inzake BP Zegheweg 8
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

De zienswijze bij het bestemmingsplan is ongegrond verklaard. Kunt u aangeven of 
bekend is of de indiener tevreden is met de gegeven reactie van het College?

Nee dat krijgen wij eigenlijk nooit te horen. Indien indieners het niets eens zijn met de 
beantwoording kunnen zij gebruikmaken van het inspreekrecht. 

Het College geeft aan dat in de anterieure overeenkomst is vastgelegd dat bij een 
bestemmingswijziging naar wonen binnen 20 jaar de woningen als sociale 
huurwoningen moeten worden herbestemd. Is het college bereid in de anterieure 
overeenkomst op te nemen dat die herbestemming dan voor minimaal 20 jaar 
moet gelden?

Er is overeengekomen dat dit voor de resterende periode dient te gelden en niet voor 
opnieuw 20 jaar.  

In de toelichting bij het plan staat dat de zorgeenheden voor iedereen toegankelijk 
zijn, ongeacht religie of etniciteit. Welke organisatie gaat de zorgeenheden 
exploiteren, als de bouw is afgerond?

Dit is bij ons nog niet bekend. 

Wil het College aan de stukken nog toevoegen voor besluitvorming in de 
raadsvergadering: de anterieure overeenkomst, de plankaart en de stikstofnotitie?

De anterieure overeenkomst wordt toegevoegd zodra deze ondertekend is. De 
verbeelding wordt zoals gebruikelijk pas aangepast na vaststelling van de wijzigingen 
door de gemeenteraad. De stikstofberekening hebben wij opgevraagd bij het 
adviesbureau, voor de raadsvergadering wordt deze bij de stukken gevoegd. 


