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Geachte heer Swartjes,
In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni jl. heeft de voorzitter van uw raad toegezegd dat aan
de raadsleden het vigerende bestemmingsplan wat betrekking heeft op de Groene Heuvels ter hand
zal worden gesteld. Abusievelijk is dat nog niet gebeurd waarvoor onze verontschuldigingen.
Bestemmingsplan Buitengebied
Het recreatiepark de Groene Heuvels maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Buitengebied.
Alle bestemmingsplannen zijn tegenwoordig digitaal in te zien. Onderstaand treft u een link aan die
u hiervoor kunt gebruiken:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0209.BPbuitengebiedonhe/rNL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe2.11.html
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Schriftelijke vraag
(Schriftelijke vraag van de fractie van de Socialistische Partij
Ingediend op 10-08-19
Ingediend door: Jos Swartjes

Onderwerp:
Bestemmingsplan de Groene Heuvels

Vragen:
Het toegezegde actuele bestemmingsplan de Groene Heuvels
Wijze van beantwoording:
De SP wil via deze vraag het door de burgemeester toegezegde actuele bestemmingsplan de Groene
Heuvels alsnog ontvangen

Toelichting:
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2019 is door fractievoorzitter Jos Swartjes
gevraagd bij agendapunt 2, Spreekrecht burgers, of de portefeuillehouder (burgemeester) of de
Burgemeester de raadsleden het actuele bestemmingsplan Groene Heuvels wil toesturen. Nu, 10
augustus 2019, is dit nog steeds niet ontvangen. De SP wil zo spoedig mogelijk deze informatie
ontvangen. Anders voelt de SP zich genoodzaakt een ~-procedure te starten.

Korte toelichting op de schriftelijke vragen (zie ook artikel 40 Reglement van orde):
Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting
worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt
verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden aan de indiener teruggestuurd.

