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Geachte heer, mevrouw,
Van donderdag 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan
Binnenstad Nijkerk 2018 voor zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft u een
zienswijze bij het ontwerpbestemmingplan ingediend. In deze brief informeren wij u over de beoordeling
van uw zienswijze en over de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.
Uw zienswijze is samengevat, beoordeeld en van een antwoord voorzien in de ‘Nota beantwoording
zienswijzen Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk 2018’. Deze nota treft u als bijlage bij deze brief aan.
Een aantal zienswijzen heeft ons aanleiding gegeven de gemeenteraad voor te stellen het
Bestemmingsplan Binnenstad 2018 gewijzigd vast te stellen.
Wij vragen de raad tevens enkele ambtshalve wijzigingen in het ontwerpplan aan te brengen. Het
overzicht met ambtshalve wijzigingen treft u eveneens bij deze brief aan.
De gemeenteraad behandelt het voorstel voor het bestemmingsplan eerst in een vergadering van de
raadscommissie. Gelet op de omvang van het plan is afgesproken dat de behandeling in de
raadscommissie wordt gesplitst in twee delen en plaatsvindt op twee avonden.
Het eerste deel van de vergadering vindt plaats op maandag 10 september 2018 van 20.00 – 21.45 uur
in de raadszaal van het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om in te spreken. Als u
wilt inspreken, dan kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie: tel 14 033 of mail griffie@nijkerk.eu.
De commissievergadering wordt voortgezet in een tweede deel op donderdag 4 oktober 2018 in de
raadszaal van het stadhuis. De raadsleden bespreken dan het voorstel; er is daarbij geen gelegenheid
meer in te spreken.
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Na de behandeling in de raadscommissie staat de besluitvorming door de gemeenteraad gepland voor
de raadsvergadering van 18 oktober 2018. Tijdens deze vergadering is er ook geen mogelijkheid om in
te spreken.
Na afloop van de gemeenteraadsvergadering ontvangt u een brief waarin wij u nader informeren over
de besluitvorming en over de mogelijkheden tegen het raadsbesluit in beroep te gaan.
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van
Rooten van team Planvorming via 06 - 10426201 of m.vanrooten@nijkerk.eu.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
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