NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL

NEGENDE NIEUW SBRIEF OVER DE RANDW EG BOEKEL
Dit is de negende nieuwsbrief over de
Randweg Boekel. In deze nieuwsbrief praten
wij u bij over de besluitvorming in de
gemeenteraad en de vervolgprocedure.
Meer weten? Kijk dan op
www.boekel.nl/randweg.
Gemeenteraad stelt bestemmingplan
‘Randweg Boekel’ vast
Afgelopen donderdag (1 juni 2017) heeft de
gemeenteraad van Boekel met een ruime
meerderheid van 13 stemmen vóór en 2
stemmen tegen het bestemmingsplan
‘Randweg Boekel’ vastgesteld. Voorafgaand
aan de stemming was er de nodige discussie
over met name het wel of niet toepassen van
fietstunnels bij de rotonde Volkelseweg en
rotonde Gemertseweg en over het van
toepassing verklaren van de Crisis- en
herstelwet op de verdere procedure.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd
met het voorstel van het college van B&W,
waarin géén fietstunnels zijn opgenomen in de
plannen en voorgesteld is de Crisis- en
herstelwet van toepassing te verklaren.
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse
zienswijzen ingediend m.b.t. de oversteek van
de Erpseweg ter hoogte van De Aa. Deze
oversteek maakt geen onderdeel uit van het
bestemmingsplan zélf, maar het college heeft
toegezegd deze oversteek veiliger te maken als
gevolg van de komst van de randweg. In de
gemeenteraad spraken diverse fracties een
voorkeur uit voor “variant B”.
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Vervolgprocedure bestemmingsplan
Het bestemmingsplan zal in de periode van 13 juli t/m 23
augustus 2017 ter inzage liggen op het gemeentehuis met de
mogelijkheid voor de indieners van zienswijzen om officieel
beroep aan te tekenen tegen het besluit van onze
gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Verder
is het bestemmingsplan gedurende die periode te raadplegen
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Onze gemeenteraad heeft de Crisis- en herstelwet van
toepassing verklaard op dit besluit, daarom moet u binnen de
gestelde termijn van zes weken gemotiveerd beroep
aantekenen bij de Raad van State. Het is niet mogelijk om uw
beroepsgronden pas op een later moment naar voren te
brengen.
Aangezien de bovenstaande periode nagenoeg volledig in de
zomervakantie ligt, hebben wij ervoor gekozen om het
bestemmingsplan met bijbehorende stukken al vanaf 19 juni
2017 te plaatsen op onze gemeentelijke website
www.boekel.nl/randweg. Op die manier heeft u vier weken
langer de tijd om u voor te bereiden op het indienen van een
beroepsschrift.
Houd er dan wel rekening mee dat het daadwerkelijke
beroepsschrift alleen ingediend kan worden in de periode van
13 juli t/m 23 augustus 2017.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de Randweg Boekel kunt u altijd
de website www.boekel.nl/randweg raadplegen. Hier zijn ook
veel documenten te vinden, zoals alle nieuwsbrieven. Vragen
en opmerkingen kunt u mailen naar het mailadres
randweg@boekel.nl. Bellen kan ook, met Jeroen van Bremen:
telefoon 06-27745193.
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