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Onderwerp

uw brief d.d. 29 juni 2017

Geachte heer Segers,,
Wij hebben uw brief van 29 juni 2017 aan de gemeenteraad in goede orde ontvangen.
We zorgen ervoor dat deze onder de aandacht van de raadsleden wordt gebracht. We
plaatsen uw brief op de lijst van ingekomen stukken. Deze lijst staat op de agenda van
de besluitvormingsronde van 17 juli 2017.
We stellen de raad voor om uw brief ter afdoening in handen te stellen van
burgemeester en wethouders.
Openbaar geen bezwaar.
We wijzen u erop dat de lijst van ingekomen stukken op onze website wordt
gepubliceerd. Dit betekent dat uw brief voor iedereen zichtbaar is. Wilt u ons laten
weten of u hier wel of niet bezwaar tegen heeft? Mocht u hier bezwaar tegen hebben
dan zorgen wij er voor dat uw brief uitsluitend zichtbaar is voor raadsleden.
In uw brief vraagt u in aansluiting op uw brief van 30 mei 2017 nogmaals om een
inhoudelijke reactie. Uw brief van 30 mei is door ons doorgestuurd naar het college van
B&W. De verantwoordelijk wethouder heeft in de vorm van een memo, gericht aan de
raad een reactie gegeven op uw brief. Uw brief en de memo (bijgevoegd) is bij de
stukken van 12 juni gevoegd, zodat de raad hiervan kennis heeft kunnen nemen en het
heeft kunnen betrekken bij de besluitvorming over de ruimtelijk visie op het
Broerenkwartier.
In uw brief van 29 juni vraagt u verder om als belanghebbende vooraf geïnformeerd te
worden over de mogelijke wijziging van het bestemmingsplan of beslissingen en acties
m.b.t. de overkapping in de Weeshuispassage. Voor de verdere afhandeling van dit
verzoek hebben wij uw brief doorgestuurd naar het college van B&W met het verzoek
om hierop in uw richting te reageren.
Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Arthur ten Have
Raadsgriffier

