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Ons kenmerk 5883860

15 april 2021

Betreft : Ontvangstbevestiging zienswijze bestemmingsplan Lichthoven fase 2

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 april 2021 ontuingen wij uw zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan

Lichthoven fase 2. De afdeling Ruimtelijke Ordening behandelt uw brief, geregistreerd

onder nummer 5883860. Hieronder leest u wat er met uw brief gebeurt.

Uw zienswijze betrekken we bij de voorbereiding om het bestemmingsplan vast te

stellen.

De procedure is als volgt:
1 Van alle ontvangen zienswijzen maakt het college van burgemeester en wethouders

een zienswijzennota. Alle zienswijzen komen in deze nota aan de orde.

2 Daarna stuurt het college de zienswijzennota met een voorstel om het

bestemmingsplan 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, vergadert de raad over de

zienswijzennota en het raadsvoorstel. Dit gebeurt in een meningsvormende

vergadering.

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

om uw zienswijze toe te lichten. Ook krijgen de raadsleden 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.

Hebt u nog vragen?
Voor vragen over het bestemmingsplan of de procedure neemt u contact op met Babette

van der Padt van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Dat kan van maandag tot en met

vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 06-30597802.
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Wilt u contact met een raadslid over uw zienswijze, neem dan contact op met de
secretaris van de meningsvormende vergadering. Dat kan van maandag tot en met
vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer (040) 238 22 84.

van Eindhoven,

Hoogachtend,


