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Betreft: Inspraak reactie "vervallen wijzigingsbevoegdheden in beheersverordening"

Harkema, 22 maart20l6
Geachte mevrouw Streefkerk,

Hierbij n.a.v. uw brief van 17 maart jL en ons telefoongesprek van 2I maart jL een inspraak
reactie op het vervallen wijzigingsbevoegdheid inzake het perceel Bjirkewei in
Twijzelerheide (kadastraal bekend als gemeente De Kooten, sectie D, nummer 4905).
De gemeente is, in het kader van wijzigingen in de wetgeving, voornemens de
wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van ons perceel aan de Bjirkewei te laten vervallen.
In het verleden is op het perceel een appartementencomplex ontwikkelcl met ca. 12
appartementen. Door orecessie' in de woningmarkt heeft de ontwikkeling van dit perceel de
afgelopen jaren'on-hold' gestaan. U geeft aandat momenteel 10 contigenten gereserveerd
staan voor dit perceel.
De ontwikkelingen in de woningmarkt worden ook voor het noorden van Nederland
Iangzamerhand positiever. Wij willen met klem de wijzigingsbevoegdheid met 10 woning
contigenten voor dit perceel voor de toekomst behouden, zodat langlopende procedures en of
extra kosten voor de ontwikkeling en realisatie van dit perceel voorkomen worden.

Met vriendelijke

U.V
de Booij

954225

J.l. Walda-Torenbeek
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Surhuisterveen, 12 april 201 6

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Achtkarspelen

Betreft

reactie Beheersverordening dorpen
Achtkarspelen : Surhuisterveen
Surhu isterveen-centru m

Geacht College

Bij het raadplegen van kaart nummer 07 Surhuisterveen-centrum heb ik geconstateerd dat
een stukje grond behorend bij mijn terrein aan de Jan Binneslaan 11 te Surhuisterveen
(bestemming wonen) nog is aangeduid met de bestemming woongebouw.
Daarom verzoek ik u de bestemming van dit stukje grond, hetgeen dus niet volgens de
juiste bestemming is meegenomen in het bestemmingplan van 2018 en kadastraal is
aangeduid als "Surhuizum B perseel 8615" eveneens aan te duiden als bestemming
wonen en dit aan te passen in het Bestemmingsplan/Beheersverordening dorpen S u rh uisterveen-centru m.
Graag verneem ik uw reactie.

Hoogachtend,

J.l. Walda-Torenbeek

Kopie conform aan aan mevr. M. Streefkerk

Mariie Streefkerk
Van:

Franka Haan <franka.haan@grootegast.nl
woensdag 23 maart 2016 09:19
Marije Streefkerk
geen reactie beheersverordening

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

>

Goedemorgen mevrouw Streefkerk,
Gisteren heeft het college van B&W van de Gemeente Grootegast besloten geen inhoudelijke reactie te geven op de
'beheersverordening dorpen Achtkarspelen'.
Succes met de verdere procedure.

Met vriendelijke groet,

Franka Haan - Fluks
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Afdeling Ruimte
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Bezoekadres
Hoofdstraat 97
9861 AC Grootegast
Postadres
Postbus 46
9700 AA Grootegast
Telefoon
0594 695 795
E-mail
franka. haan@qrooteqast. nl

Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
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het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Achtkarspelen
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Uw BSN
Behandeld door

Mient Hof

Doorkiesnummer

0511 458941

Onderwerp

2ü16

Beheersverordening dorpen

gemeente Achtkarspelen

Kollum, 20 april2016

Geacht college,
Naar aanleiding van uw kennisgeving betreffende de ontwerp Beheersverordening dorpen
Achtkarspelen deel ik u hierbij mee dat er voor de gemeente Kollumerland c.a. geen aanleiding
is om te reageren in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke
ordening.

lk hoop u hiermee in eerste instantie in voldoende mate te hebben ingelicht en wens u verder
veel succes met het vervolg van eerder genoemde procedure.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a

M. Hof
1 e medewerker Omgevingsbeleid

Aantal bijlage(n): geen
Kopie naar: VROM/MH

Gemeentehuis Van Limburg Stirumweg 18 9291 KB Kollum . Postbus 13 9290 AA Kollum
Telefoon 051 l- 458888 o Telefax 0511- 458846 . e-mail: gemeente@kollumerland.nl . website: www
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 28.50.04.61 1

.,,yf$¿.0JpEll

2

I APR' 2016
v1.24

