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Onderwerp Ontvangstbevestiging

Geachte mevrouw

We hebben op 20 januari 2012 van u een bericht ontvangen met als onderwerp:

'ziensw¡jze voorontwerp bestemmingsplan buitengebied'.

Naar aanleiding van uw ber¡cht sturen wij u deze ontvangstbevestig¡ng. Dit houdt in_ d{-Y'lY* bericht,

technisch geziãn, goed hebben ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2-12-00770.

Uw bericht sturen wij door naar de behandelende afdel¡ng. Als dat van toepassing is, zal deze u

binnen twee weken een voortgangsberlcht sturen. Ook is het mogelijk dat de afdeling u een tweede

ontvan gstbevest¡g ¡ n g stu u rt vanwege wettelÚ ke eisen en/of term ijnen.

Deze ontvangstbevestiging wordt centraal verstuurd en bevat daarom geen inhoudelijke reactie op uw

bericht.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling JOB RO.

Met vriendelijke groet, namens het college van Lingewaal,

Afdeling lnterne Zaken.
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Aan het college van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Lingewaal
Postbus 1014
4147 ZG Asperen

Herwijnen, 20 januari 2Q!2

Betreft: Zienswi izen voorontwerpbestemmi nqsplan " buiten gebied 201 1 ".

Geacht college,

Wij zijn sinds kort eigenaar van het perceel U 222 (waaldijk 185/187) te
Herwijnen. Architect Lakerveld en ondergetekende hebben op vrijdag 13 januari
2OL2 overleg gevoerd met Mevr. Van Kuil over dit bestemmingsplan gezien onze
voorgenomen bouwplannen. Deze bouwplannen zijn mogelijk binnen dit ontwerp
bestemmingsplan.

WÍj willen u echter vragen om op een gedeelte van dit perceel grenzend aan de
achterweg (zie bijlage kadastrale tekening) de bestemming wonen op te nemen
in het definitieve bestemmingsplan.

Hoogachtend,

Bijlage: Kadastrale tekening U 222


