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Betreft: Vastgesteld bestemmingsplan Lichthoven fase 2

Geachte heer, mevrouw,

U hebt ons tijdig laten weten wat u vindt van het ontwerp van het bestemmingsplan

Lichthoven fase 2. Deze brief gaat over het vervolg van de procedure voor dit

bestemmingsplan.

Besluit
We hebben het ontwerp van het bestemmingsplan veranderd. De gemeenteraad heeft

dit overgenomen en op 22 juni 2021 besloten het bestemmingsplan gewijzigd vast te

stellen.

Wat is ons standpunt op uw reactie?

Dat leest u in de nota van zienswijzen.

Hoe kunt u reageren op het door de raad vastgestelde bestemmingsplan?
ln de bekendmaking van het bestemmingsplan leest u onder andere waar en wanneer u
het plan kunt bekijken. Ook kunt u daarin lezen hoe u hiertegen in beroep kunt gaan.

Houdt u er rekening mee dat in beroep gaan of een voorlopige voorziening aanvragen
geld kost ..

Bijlagen
U ontvangt samen met deze brief:

- een kopie van het raadsvoorstel en -besluit;
- een kopie van de nota van zienswijzen;

- een kopie van de bekendmaking van het bestemmingsplan.

- De kosten voor beroep bedragen € 181,-- voor particulieren en € 360,- voor

verenigingen, stichtingen, bedrijven en overheden; de kosten voor een vezoek om

voorlopige voorziening zijn hieraan gelijk.
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Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze brief, neem dan cpntact op met mw. B. van der Padt. Dat

kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 040-

238 62 47.
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Hoogachtend,

namens en wethouders van Eindhoven,

F.P.

hoofd Ruimtelijke Ordening
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