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sO/G.J. Leemreize
Eindverslag inspraak bestemmingsplan

Tiel Oost

Geachte heer, mevrouwt.a.v. K. van Groeningen,
U hebt in de periode van 19 december 2011 tot en met 30 januari 2012 een inspraakreactie
ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Tiel Oost. Met deze brief krijgt u een antwoord
op uw inspraakreactie. Tevens informeer ik u over het vervolgproces.
Inspraak
Het college van burgemeester en wethouders heeft alle inspraakreacties en de beantwoording
daarvan verwerkt in het bijgevoegde Eindverslag Inspraak. Hierin vindt u ook uw inspraakreactie
samengevat terug met daarbij de reactie van het college daarop.
Het Eindverslag Inspraak ligt tevens vanaf 12 november 2012 voor een ieder ter inzage bij het
Omgevingsloket in het Klant Contact Cen rum, Achterweg 2 te Tiel.
Vervolgproces
De inspraak heeft geleid tot een aantal wijzigingen van het bestemmingsplan. De komende
weken worden de wijzigingen verwerkt. Naar verwachting wordt begin 2013 het ontwerp
bestemmingsplan Tiel Oost ter inzage gelegd. Dit wordt kenbaar gemaakt via de Zakengids, de
Staatscourant online en op onze website. Omdat u een inspraakreactie hebt ingediend, wordt u
hierover ook per brief geïnformeerd.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vervolgens gedurende 6 weken ter inzage. Binnen deze
termijn kunt u uw eventuele zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Vervolgens
beoordeelt de gemeenteraad de zienswijzen en betrekt deze bij de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Meer informatie
Meer informatie over dit bestemmingsplan en de procedure vindt u op de projectpagina van het
bestemmingsplan Tiel Oost op www.tiel.nl. U komt daar terecht via de keuze "projecten en
plannen".

Als u desondanks
og met vragen zit, kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer
G.J. Leemreize. Hij I bereikbaar op telefoonnummer (0344) 637438 .
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