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Geachte meneer, mevrouw,
Per 11 juli 2019 zal het ontwerp van het bestemmingsplan 'schoenlappenrveg
13 - 13a Nijkerk, zes
weken ter inzage worden gelegd. Een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan
kunt u raadplegen
via de webs¡te www*ruimteliikeplannen.nl en www.niikerk.eu. ook is een exemplaar
aanwezig bij de
publieksbalie bouwen en wonen ín het gemeentehuis,

lnhoud ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt de functieverandering op het perceel Schoenlapperweg
13 - 13a te Nijkerk.
De ontwikkeling betreft het realiseren van twee nieuwe vrijstaande woningen
r""ruoo. het agrarische
bedrijf wordt beëindigd en alle agrarische opstallen worden gesloopt evenals
de tweede, kleine
bedrijfswoning. Een erfinrichtÍngsplan is opgenomen als voorwaardelijk
verplichting bij het
bestemmingsplan om de landschappelijke inpassing van de functieverandering
te borgen.

Vervolg procedure
De ter inzage legging wordt aangekondigd in publicaties in de Stad Nijkerk,
in de Staatscourant en op de
gemeentelijke website www.nijkerk.eu. Gedurende de termijn
dat de stukken ter inzage liggen, staat het
een ieder vrij om zíenswijzen in te dienen bij uw raad. Na afloop van de ter
inzage legging zullen de
eventuele zienswijzen worden voorzien van een reactie en wordt bekeken
of dezeaanleiding vormen het
ontwerpbestemmingsplan aan te passen.
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Ons college zal uw raad vervolgens voorstellen het ontwerpbestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) vast
te stellen. Naar ven¡vachting kunt u dit voorstel behandelen in de raadscyclus van november 2019.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
De secretaris,

de heer G. van Beek
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