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15 november 2011
RG/H.Pullen
zienswijze t.a.v. ontwerp bestemmingsplan

Tiel Noord, Zuid en Kleine kernen

Geachte heer Van Groenigen,
U heeft ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord, Zuid en Kleine kernen,
namens Waardevol Tiel, een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad.
Voordat de raad een besluit neemt over de zienswijzen en het ontwerp bestemmingsplan wordt
u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze nader mondeling toe te lichten bij een daarvoor
ingestelde adviescommissie. Deze commissie kan u ook eventueel vragen stellen.
Ook zal het college van burgemeester en wethouders worden gehoord door de
adviescommissie.
De hoorzitting is openbaar en wordt gehouden op dinsdagavond d.d. 13 december 2011 in de
Raadszaal van het stadhuis (Ambtmanstraat 13). De zittingen beginnen na 19.30 uur.
De adviescommissie is samengesteld uit het midden van de raadscommissie Ruimte (iedere
fractie is vertegenwoordigd met één lid) en bestaat uit de volgende leden:
J. Beijer (PvdA);
D. de Klerk (WD);
W. Kooijman (ProTiel);
R.E. Boelen (CDA);
L. Aspeling (Groenlinks);
F.A.G. Henning (D66);
M. van der Lek (CU);
P. van den Burg (PvdB).
De voorzitter van de adviescommissie is de heer Th.J.M. van Oostrom.
Ik fungeer als secretaris van de hoorcommissie
Graag hoor ik van u of u gebruik maakt van de gelegenheid om te worden gehoord. Dit is van
belang voor de planning van de hoorzitting.
Ik verzoek u dan ook om voor 26 november 2011 aan mij door te geven of u wel of niet gebruik
wenst te maken van de gelegenheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten.
Voor uw reactie kunt u gebruik maken van bijgevoegd formulier en antwoordenvelop. Ook kunt u
uw reactie mailen naar mijn e-mail adres(hpullen@tiel.nl)

Als u gebruik wilt maken van de gelegenheid om te worden gehoord, ontvangt u van mij nog een
uitnodiging met nadere gegevens over het tijdstip dat u wordt gehoord.
Als u geen gebruik wilt maken van de gelegenheid om te worden gehoord kunt u de hoorzitting
bijwonen op de publieke tribune.
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar via
telefoonnummer (0344) 637373.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Pullen,
commissiegriffier

