Beknopte weergave van verloop vooroverleg ontwerpbestemmingsplan
Koningin Julianaplein te Woudenberg
Doel van het verslag:
Het voor de gemeenteraad controleerbaar maken op welke wijze invulling gegeven is aan het vooroverleg en op
welke wijze belanghebbenden dus vroegtijdig hebben kunnen participeren in het proces.
Gebruik van eigen format is toegestaan mits de onderstaande aandachtspunten daarin allemaal opgenomen
worden.

Wijze van vooroverleg;
o
o

inloopavond
Persoonlijke benadering

Toevoegen afschrift van de uitnodiging

Overzicht adressen van mensen die uitgenodigd/gesproken zijn:

Prinses Irenestraat 2 t/m 20 en 5 t/m 15, postcode 3931 CL
Koningin Julianaplein 2 t/m 10 en 3, 7 en 9, postcode 3931 CK
Koningin Emmastraat 12 t/m 20 en 17 t/m 21, postcode 3931 EC
Koning Wilhelminastraat 19 t/m 25, postcode 3931 CH
Koning Wilhelminastraat 28 t/m 32, postcode 3931 CJ
Prinses Christinastraat 2, 3931 CN
Prinses Margrietstraat 2a t/m 2n 3931 CM

Overzicht andere belanghebbenden: Bijvoorbeeld: DES, BWS, LTO, recron, MNU,
UPG etc.
Enkel omwonenden
Overzicht getoonde tekeningen/plan versie
met datum en nummer en afschrift van de tekeningen:
Zie bijlage
Beschrijving opmerkingen/vragen en antwoorden:
Op de
1.
2.
3.
4.

inloopavond zijn onder andere de volgende zaken te sprake gekomen:
Aandacht voor inkijk vanuit de appartementen bij de huisartsenpraktijk;
Mogelijk een aantal arts-parkeerplaatsen;
Tijdelijke of nieuwe locatie voor de zaterdag markt;
Verzoek van omwonenden om de buitendelen van de airco’s te verwijderen, is
inmiddels gebeurt;
5. Verzoek van omwonenden om de een aantal prunussen te behouden indien
mogelijk, zo niet wilde de buurt ze graag hebben als haardhout;
6. Aanbeveling voor de naam: Evert van Voorthuizen Hof (oud verzetsman)

Beschrijving en/of overzicht aanpassingen naar aanleiding van overleg:
De algemene indruk van de avond was positief, het merendeel van de buurtbewoners
was positief en is blij dat er een leuk plan wordt ontwikkeld met een mooie uitstraling
waar het geheel mooier van wordt. Diverse bewoners gaven aan dat alles beter is dan de
rotzooi die er nu staat.
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Recent heeft op het gemeentehuis een overleg plaats gevonden met de huisartsen, voor
hen zal er tussen het perceel ban de praktijk en de toekomstige parkeerplaatsen een
haag worden aangelegd met daarin groenblijvende leibomen.
Tevens zal er ter hoogte op verzoek van Wittebrood een boom worden gepoot tegen
inkijk in zijn tuin vanaf de appartementen.

Uitnodiging bewoners

Aan de bewoner(s) van
Prinses Irenestraat 2
3931 CL Woudenberg
Betreft: Ontwikkeling voormalige bibliotheek.
Woudenberg, 13 mei 2019
Geachte buurtbewoner(s),
Zoals u ongetwijfeld bekend staat de voormalige bibliotheek al enige tijd leeg en zijn er in het
verleden wel eens ideeën geweest om tot een ontwikkeling te komen. De huidige eigenaar heeft in
overleg met de gemeente een plan ontworpen en wenst u daar graag over te informeren.
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond, deze vindt plaats op:
Donderdag 23 mei a.s.
20:00 – 21:00
Locatie Partycentrum Schimmel
Tijdens de bijeenkomst zijn betrokken partijen namens de ontwikkelaar aanwezig om de plannen toe
te lichten en uw vragen te beantwoorden.
Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 23 mei.
Met vriendelijke groet,
Bert van Maanen
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