Naam
T.a.v.
Straat + Huisnummer
Postcode + Woonplaats

Datum: 3 januari 2022
Vragen over de inhoud van dit
wijkbericht? Neem contact op met
Sylvia Lutters
info@stichtsevecht.nl

Besluit over woningbouwproject
Cronenburgh fase 4

14 0346

Plaats hier e

Op 11 januari 2022 wordt de start van het woningbouwproject
Cronenburgh fase 4 besproken in de digitale vergadering van de
commissie Fysiek Domein. Na een positief advies van de commissie
wordt dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 1
februari 2022. Zie voor meer informatie www.stichtsevecht.nl onder
het kopje bestuur en organisatie > raadsinformatiesysteem >
komende vergaderingen.

en fot/oproep
Commissie Fysiek Domein

Digitaal Spreekrecht (aanmelden)

De commissievergadering van 11 januari 2022 start om
19.30 uur in de digitale vergaderzaal 1. Dit onderwerp is
agendapunt 4. U kunt de vergadering live meeluisteren.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het
inspreken verloopt ook digitaal. Op de agenda voor de
vergadering staat het geplande tijdstip waarop het
spreekrecht voor dit onderwerp start.

Tijdens de commissievergadering worden het ruimtelijk
kader (randvoorwaarden voor het stedenbouwkundig
plan) en de voorwaarden van het participatieproces
besproken.
Alle stukken die aan de gemeenteraad zijn aangeboden
kunt u vinden onder agendapunt 4
(www.stichtsevecht.nl onder het kopje bestuur en
organisatie > raadsinformatiesysteem > komende
vergaderingen.)

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken kunt u zich
aanmelden vóór maandag 10 januari 2022, 12.00 uur.
Dat kan via e-mail: marijke.de.jong@stichtsevecht.nl.
Als u zich hiervoor heeft aangemeld ontvangt u van de
griffie een uitleg met een link. Ook wordt er vóór de
vergadering door één van de collega’s van de griffie
contact met u opgenomen om, indien nodig, met u te
oefenen.
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Overzicht van de stappen.
Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het ruimtelijk kader en de participatie voorwaarden kan het
college een intentieovereenkomst sluiten met de initiatiefnemer. Daarna kan het participatieproces starten om samen
met bewoners en belanghebbenden (ontwikkelgroep) een stedenbouwkundig plan te maken. De initiatiefnemer zal de
buurt hier t.z.t. voor uitnodigen. Daarnaast willen we zo snel mogelijk een website maken waar u rechtstreeks
informatie kunt vinden. We bevinden ons nu bij de rode driehoek.
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