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Geachte …….., 
 
Het Ontwerp Bestemmingsplan Plassengebied ligt t/m 17 december a.s. ter inzage. 
Het bestuur is bezig met het opstellen van een zienswijze. 
 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het huidige bestemmingsplan is het toestaan van 
bebouwing op onbebouwde percelen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de 
beleving en kwaliteit van het plassengebied. 
Tijdens de ledenvergadering in mei jl. heeft het bestuur geconstateerd, dat de meningen van 
de daar aanwezige leden over dit onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan uiteenlopen. 
 

De mening van u allen over dit onderwerp is voor het bestuur van groot belang voor haar 
reactie op dit onderdeel van het Ontwerp Bestemmingsplan. 
Zij verneemt daarom graag het oordeel van zoveel mogelijk, liefst alle leden. Daartoe is een 
aantal standpunten geformuleerd (Bijlage 1); de vraag aan u is aan te geven met welk 
standpunt u zich kunt verenigen. 
Het verzoek is het formulier voor 5 december a.s. terug te zenden per e-mail of per post of 
te reageren via de website. 
 

In de bijgevoegde stukken treft u aan: 

• Bijlage 1 
Antwoordformulier voor het aangeven van uw standpunt. 

• Bijlage 2 
De uitgangspunten en het doel van de voorgenomen wijziging en de vraag in hoeverre 
deze met de regelgeving in het Ontwerp Bestemmingsplan worden bereikt. 

• Bijlage 3 
Huidige en voorgenomen regelgeving en standpunten van gemeente en Klankbordgroep 
Bestemmingsplan. 

Tevens is het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2014 bijgevoegd. 
 

Het bestuur hoopt van harte, dat u allen aan deze ledenraadpleging deelneemt en wacht de 
reacties met grote belangstelling af. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

namens het bestuur van De Sluipwijkse Plassen, 
 
 
 
Winand de Fraiture, 
voorzitter 
 
 
Bijlagen: 4, als voornoemd 

 


