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Betreft: Ontvangstbevestiging zienswijze omgevingsvisie

Geachte heer/mevrouw,

Graag bevestigen wij de ontvangst van uw zienswijze over het ontwerp van de
omgevingsvisie. Hieronder leest u wat er met uw zienswijze gebeurt.
De procedure is als volgt:

1.

Alle zienswijzen worden gelezen, samengevat en beantwoord in een Nota
Zienswijzen. Alle zienswijzen met betrekking tot de omgevingsvisie komen in deze
nota aan de orde.
Een aantal ingebrachte zienswijzen gaat (ook) over de verdichtingsvisie van de

binnenstad. De onderdelen van deze zienswijzen die van toepassing zijn op de
omgevingsvisie, gaan we beantwoorden in de Nota Zienswijzen. De onderdelen
over de verdichtingsvisie nemen we mee als input voor de samenspraak van de

Verdichtingsvisie binnenstad.

2.

Daarna stuurt het college de zienswijzennota met een voorstel om de

omgevingsvisie (al dan niet gewijzigd) vast te stellen naar de gemeenteraad, zodat
zij hierover een besluit kan nemen. Dit noemen we het raadsvoorstel.

3.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de omgevingsvisie, vergadert de
raad over de zienswijzennota en het raadsvoorstel. Dit gebeurt (naar verwachting
in mei) in een meningsvormende vergadering.

4.

U ontvangt voor deze vergadering een uitnodiging, waarbij u de mogelijkheid heeft

om uw zienswijze, voor zover het betrekking heeft op de omgevingsvisie, toe te
lichten aan de raad. Raadsleden hebben dan de mogelijkheid om u vragen te
stellen om uw standpunt te verduidelijken. De raadsleden hebben een kopie van
uw zienswijze ontvangen.

5.

Tot slot neemt de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel en uw

zienswijze. U ontvangt een kopie van het besluit.
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EI NDHOVEN
Heeft u nog vragen over de omgevingsvisie?
Neem dan contact op met Els Cortooms. Dat kan van maandag tot en met donderdag
tussen 09.00 en 1 7.00 uur via telefoonnummer 06-18348434.
Via www.eindhoven.nl/omoevinqsvisie houden we u tussentijds op de hoogte.

Wilt u meer weten over de verdichtingsvisie binnenstad?
Kijk dan op onze website www.eindhoven.nl/verdichtinqsvisie.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

Solange

