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Nota van inspraak en vooroverleg
……
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_
 Gemeentelijke reactie op opmerkingen
uit het bestuurlijk overleg en van
omwonenden;
 Ambtelijke opmerkingen.

Nota inspraak en overleg
op

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Publicatie
3. Impressie inloopavond
4. Overzicht reacties inspraak
5. Overzicht reacties vooroverleg
6. Inhoud reacties en antwoorden
7. Lijst van wijzigingen
Bijlage 1: Bekendmaking lokale media
1. Inleiding
2. Publicatie
3. Impressie inloopavond
In het kader van de inspraak op ……….. is er een inloopavond gehouden op … in …………
Uitgenodigd:
Aanwezig:
Aanwezig namens gemeente:
Impressie
4. Overzicht reacties van overheden, overlegpartners
Van de volgende overlegpartners is een reactie ontvangen binnen de door ons aangegeven
inspraaktermijn (vermeld zijn registratienummers van de brieven)
a.
5. Overzicht reacties inwoners
Er zijn twee schriftelijke reacties ingediend.
Op de inloopbijeenkomst zijn mondelinge reacties gegeven, waarop geantwoord is.
Daarnaast is er een presentielijst van aanwezigen tijdens de bijeenkomst.
6. Inhoud reacties en antwoorden
6.1. Inhoud reacties op de inloopavond en antwoorden
Onderstaand zijn de reacties samengevat en is het antwoord van het college hierop
weergegeven.
Samenvatting mondelinge reacties inloopavond
.
Antwoord
6.2 Inhoud reacties en antwoorden
Reacties van overheden en overlegpartners
a.
Samenvatting reactie

Antwoord
Reacties van omwonenden
a.
Samenvatting reactie
Antwoord
7. Lijst van wijzigingen
Onderstaand is een lijst weergegeven van wijzigingen, die zijn aangebracht in het
voorontwerp bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn deels een gevolg van de inspraak en
het gevoerde vooroverleg met overheden en overlegpartners. Deels zijn enkele wijzigingen
ambtshalve (dat wil zeggen: vanuit inbreng van de gemeente als bevoegd orgaan voor de
ruimtelijke ordening) doorgevoerd.
Wijzigingen als gevolg van vooroverleg en inspraak
Wijzigingen als gevolg van reacties
Nr. Toelichting
Inhoud voorontwerp

Inhoud ontwerp

Regels
Verbeelding

Ambtshalve wijzigingen
Nr. Toelichting
Regels
Verbeelding

Inhoud voorontwerp

Inhoud ontwerp

