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Onderwerp

Inloopbijeenkomst omgevingsplan Binckhorst 26 september

Geachte heer/mevrouw,

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp-omgevingsplan

Binckhorst ter inzage te leggen. Wij nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst waar u het

ontwerp-omgevingsplan kunt inzien. Wij staan dan voor u klaar om het ontwerp toe te lichten en

vragen te beantwoorden.

Datum üiloopbijeenkomst: Dinsdag 26 september 2017

Locatie: Trefpunt Rotterdamsebaan,

Binckhorstlaan 172

Tijdstip: 17.00 - 20.00

U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

Terinzagelegging

Het ontwerp-omgevingsplan Bincldiorst en Omgevingseffectrapport liggen van 21 september tot

en met l november 2017 ter inzage en zijn op de volgende wijze beschikbaar en raadpleegbaar:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van

09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur),

Vindplaats op Ruimtelijkeplannen.nl

l. Open de website www.ruimtelijkeplannen.nl, kies 'plan bekijken' en dan 'bestemmingsplannen

2. Zet bij 'planfilter' (tabje 'Locatie', linkerkant) een vinkje bij concept- en (voor)ontwerpplannen

3. Vul in het zoekveld links onder het tabje 'Naam' de plannaam in: Chw Omgevingsplan

Bmckhorst.
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Zienswijze

Een ieder lcan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U

dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtelcening en motivering, te

richten aan de G-EMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook l<an eventueel

mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaaM. U leunt hiertoe een afspraak malEen via

telefoonnummer: 070-752 8588 of 070-353 4397, Omtermijnoverschrijdmgtevoorkömeüwordt

u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Aüe reacties op het oirtwerp-omgevingsplanen Omgevingseffectrapport BincldiQrst worden

openbaar gemaalct en aan de Commissie voor de M.E.R. (Müieu Effect Rapportage) beschilcbaar

gesteld. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, dan kunt U dat m een aparte

brief aangeven bij uw zienswijze. De zienswijze zelf kunt u dan anoniem, dus zonder persoonlijke

gegevens, bijvoegen.

Vervolg

Alle zienswijzen worden na de ter inzage léggmg zorgvuldig beoordeeld. Het college motiveert

haar antwoord op de reacties in een Nota van Beantwoording. Reacties die leiden tot een

aanpassing van het omgevingsplan worden direct verwerkt. Het coUege. neemt hierover opnieuw

een besluit. Hierna legt het college het omgevingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Naar verwachting is dat in hét eerste Kwartaal van 2018.

Voor overige vragen kuht ujsdnj^ct opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contaet

Met vriendelijke g;
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