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Voor de realisatie van de woningbouw Tuindersweijde-Zuid fase 1 is de procedure
opgestart om te komen tot een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan. Het
voorontwerp bestemmingsplan Tuindersweijde fase 1 wordt aan u voorgelegd. Hierin is
opgenomen dat de ontsluiting van de wijk via de bestaande wegen structuur loopt. Voor de
aanleg van deze ontwikkeling willen we een tijdelijke bouwweg aanleggen, zodat het
bouwverkeer niet via de bestaande wegen gaan. Dit is vanuit verkeerstechnisch oogpunt
veel veiliger en dus wenselijker.

Artikel 25 Gemeentewet en artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur

WIJ STELLEN VOOR

1.

BEOOGD
RESULTAAT

ONDERBOUWING

De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor het bijgevoegd document

De gemeenteraad de opgelegde geheimhouding voor bijgevoegd document te
bekrachtigen.

Voor de realisatie van de woningbouw Tuindersweijde-Zuid fase 1 is de procedure
opgestart om te komen tot een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan. Het
voorontwerp bestemmingsplan Tuindersweijde fase 1 wordt aan u voorgelegd. Hierin is
opgenomen dat de ontsluiting van de wijk via de bestaande wegen structuur loopt. Voor de
aanleg van deze ontwikkeling willen we een tijdelijke bouwweg aanleggen, zodat het
bouwverkeer niet via de bestaande wegen gaan. Dit is vanuit verkeerstechnisch oogpunt
veel veiliger en dus wenselijker.
We moeten nog in gesprek hierover gaan met grondeigenaren, waar we de tijdelijke
bouwweg willen laten gaan lopen. Daarom leggen wij op de schets (D21.011239 - schets
tijdelijke bouwweg Tuindersweijde-Zuid) geheimhouding op.
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Niet van toepassing
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Niet van toepassing

COMMUNICATIE

Vanwege de geheimhouding wordt hierover niets gecommuniceerd

VERVOLG
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1. Document D21.011239 - schets tijdelijke bouwweg Tuindersweijde-Zuid

Blad
2 van 2

