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Onderwerp
Ontwerp structuurvisie Bruisend Hart ter inzage

Kernboodschap
Wij hebben besloten de ontwerp structuurvisie Bruisend Hart vrij te geven voor het indienen van
zienswijzen.

Aanleiding
In september 2019 heeft de gemeenteraad een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd
op Bruisend Hart (Oosterspoorplein en delen van de Larenseweg, Zuiderweg en Kleine Drift).
Binnen drie jaar na vestiging van de Wvg dient er een vervangend ruimtelijke document te zijn
vastgesteld dat de Wvg met nog eens drie jaar verlengd. Op 6 oktober 2021 heeft u de
voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld, als eerste stap in de ontwikkeling naar een nieuw,
veilig, aantrekkelijk, toekomstbestendig Bruisend Hart. Deze voorkeursvariant hebben wij verwerkt
in de ontwerp structuurvisie Bruisend Hart.
Wij hebben besloten de ontwerp structuurvisie ter inzage te leggen voor het indienen van
zienswijzen.

Consequenties
Het ter inzage leggen van de ontwerp structuurvisie is een volgende stap in de ontwikkeling van
Bruisend Hart. Wij zullen, waar nodig, de zienswijzen verwerken in een definitieve structuurvisie,
die wij begin volgende jaar aan u voorleggen ter besluitvorming. Daarna zal er nog een
stedenbouwkundigplan, een bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan opgesteld worden voor het
gebied.

Vervolgtraject
De ontwerp structuurvisie Bruisend Hart wordt voor een periode van vier weken ter inzage gelegd.
Dat wordt vooraf bekendgemaakt op de gebruikelijke manier (in de Gooi- en Eembode en op
internetpagina van de gemeente), via social media, flyers in de wijk 1221 en via de website van
1221. De zienswijzenperiode geeft een ieder de gelegenheid om te reageren (trede 2 raadplegen,

van de participatieladder). De gemeenteraad is bevoegd gezag ten aanzien van de vaststelling van
de structuurvisie.
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