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Onderwerp reactie op uw ingediende zienswijze n.a.v. het openbaar bekend-
gemaakte ontwerpwijzigingsplan “Gerestraat 11 - 13, Heesselt”. 
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Beste , 

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.

Nota van zienswijzen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 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 

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 de bijgevoegde Nota van 

Zienswijzen. 

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 bekend-

making. 
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Vragen? 

Indien u over deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Zijn contactgegevens 

vindt u bovenaan deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van gemeente West Betuwe, 

w.g.,

Bert van Galen

(adviseur van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen)

Bijlage(n): 1. Nota van Zienswijzen;
2. openbare bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan.


