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Aantekeningen/Kopie aan. :

Maarssen, 20 oktober 2017

Betreft: bezwaar tegen procedure publicatie ontwerphestemmingsplan ZbgWeteringlaan ong. 
(naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119.

Geachte raadsleden,

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van rhijn bezwaarschrift tegen de procedure publicatie 
bestemnrtingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) ingediend bij B&W van de gemeente Stichtse 
■Vecht. .
De inhoud spreektyoor zich zelf. 'f

Met vriendelijke groet.

/

A.W. Koot Schdkkingstraat 13 3601 XL Maarssen.



Aan burgemeester en Wethbuders 
van de gemeente Stichtse Vecht

ppstbusl212

3600 BE IViaarssen

Maarssen, 20 oktober 2017.

Betreft .bezwaartegeri gevolge procedure publicatieontwerpbestemmingsplan 
Zogweteringlaan ong.( naast 2^ en GageldUk ter hoo^ van 119.

Geacht college.

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de gevoigde procedure bij het publiceren van bet ontwerp- 
bestemmingsplan Zogweteringlaan ong (naast 2) en Gageldijk ter hbogte van 119 te Maarssen 
gemeente Stichtse Vecht. : ^ ^ '

Op 22 September 2017 ontvihg ik via de website oyerheid.nl het ontwerpbesptemmingsplah ' 
Zogweteringlaan ong dat van 22 September 2017 tot en met dpnderdag 2 november 2017 door B&W
ter inzage is gelegd. Moet volgens mij zaterdag 2 november 2017 zijn.
Nadat ik via de website overheid.nl kennis had genomen van het ontwerpbestemmingsplan verwachte 
Ik bok een publicatie op website van de gemeente Stichtse Vecht.
Op zondag 15 oktober 20l7 heb ik gezocht op de website vari de gemeente Stichtse Vecht in de
raadsinformatlebrieven,officielekennisgevlngenenindenieuwsbrievennaarhetontwerp- ^ 
bestemmingsplan Zogwetering. Ik heb echter niets kunnen vlnden.
Op donderdag 19 oktober 2017 heb ik mevrouw G Greats, genoemd In de publicatie, gebeld vbpr 
informatie of hetontwerp-bestemmingsplan mogelijk wel bp de websIte stand. Daar zij ni^t direct 
bereikbaar was, belde zij vrijdag 20 oktober 2017 terug en cohstateerde later dat het 
orn^b^temmingsplan inderdaad niet op de website van de gerneente stand, hetgeen zij rtiij

,Daar burgers niet In de gelegenheid gesteld zijn, door het ontbreken van infbrmatle op de website van 
de gemeente, om tijdens de wettelijke termijn van zes weken, hun zienswijze kenbaar te maken verzoek 
Ik B&W om de publicatie van 22 September 2017 in te trekken en tot een nieuvve publicatie van het 
on^erpbestemnriingsplan Zogweteringlaan ong.(naast 2) met een nieuwe reactie terrhijn te besluiten

Ik verwacht dat u het besluit voor een nieuwe publicatie van het ontwerpbestemmingsplarr 
Zogweteringlaan ong. {naast 2) snel zal nemen en op de website van de gemeente zal zetten.

Ik wacht uw besluit op mijn bezwaar graag spoedig tegemoet.

Hoogachtend, ><7 >>

A.W. K( ^ 
Schpkkihgstraat 13 
3601 XL Maarssen
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