
Van: Bert van Galen 
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 14:43 
Aan: 
Onderwerp: Beantwoording zienswijze n.a.v. het ontwerpwijzigingsplan Gerestraat 11- 13, Heesselt. 

Beste  

Op de eerste plaats bied ik u mede namens onze gemeente, excuses aan voor de verlate reactie op de 
door u ingediende zienswijze n.a.v. het openbaar bekendgemaakte ontwerpwijzigingsplan “Gerestraat 
11- 13, Heesselt.

Verder deel ik u inhoudelijk het volgende mee: 

Met ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken tot en met 12 mei 2021, lag het 
ontwerpwijzigingsplan “Gerestraat 11 - 13, Heesselt” openbaar ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn 
van dit ontwerpwijzigingsplan heeft u naar aanleiding hiervan een zienswijze bij onze gemeente 
ingediend.  

Vaststellingsbesluit en Nota van zienswijzen.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft (als ter zake wettelijk bevoegd gemeentelijk 
bestuursorgaan) de inhoud van uw zienswijze gelezen en beoordeeld. De inhoud van uw zienswijze en 
de gemotiveerde reactie van het college daarop, is opgenomen in de bijgevoegde (geanonimiseerde) 
Nota van Zienswijzen.  
Het college heeft naar aanleiding van uw zienswijze het voorliggende wijzigingsplan enigszins 
gewijzigd vastgesteld. Voor nadere informatie hierover wordt kortheidshalve verwezen naar het 
bijgevoegde vaststellingsbesluit en de voormelde Nota van Zienswijzen.  

Het plan is inmiddels geplaatst op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en is rechtstreeks 
benaderbaar via de volgende link: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1960.HEEGerestr11en13-VSG1 

Beroep.  
Indien u het niet eens bent met het besluit van het college van burgemeester en wethouders, kunt u 
desgewenst hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Vanaf woensdag 20 oktober 2021 start de beroepstermijn van zes 
weken tot en met dinsdag 30 november 2021.  
Voor nadere informatie over de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot vaststelling van het ten 
opzichte van het ontwerp, vastgestelde wijzigingsplan, verwijzen wij u kortheidshalve naar de 
bijgevoegde openbare bekendmaking. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan verzoek ik u met 
ondergetekende contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

L.A.A. (Bert) van Galen

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1960.HEEGerestr11en13-VSG1
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Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

0345 - 72 87 41 | 0650079318 | Bert.van.Galen@WestBetuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag , woensdag (alleen oneven weken) en donderdag 

Kuipershof 2 | 4191 KH Geldermalsen 

Postbus 112 | 4190 CC Geldermalsen 

0345 - 72 88 00 | gemeente@westbetuwe.nl | www.westbetuwe.nl 

mailto:Bert.van.Galen@WestBetuwe.nl
mailto:gemeente@westbetuwe.nl
http://www.westbetuwe.nl/
https://www.facebook.com/westbetuwe/
https://twitter.com/WestBetuwe

