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VIJFDE NIEUW SBRIEF OVER DE RANDW EG BOEKEL
27 insprekers op Voorontwerp
Bestemmingsplan
Op 17 mei 2016 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan
(VOBP) Randweg Boekel en het plan vrij
gegeven voor inspraak. Het plan heeft van 1
juni tot en met 12 juli 2016 ter inzage gelegen.
Op 15 juni 2016 is het VOBP tijdens een
informatieavond in Nia Domo toegelicht.
In totaal zijn 27 inspraakreacties ontvangen. De
inspraakreacties hadden zowel betrekking op
nut en noodzaak van het gehele project, als
meer concrete keuzes zoals: de afsluiting van
wegen (geen koude oversteken), onveilige
rotondes voor de fietsers, de wenselijkheid van
de verbindingsweg tussen Leurke en Mutshoek
en/of ontbreken van stil asfalt. Ook zijn er in de
reacties veel zorgen geuit en vragen gesteld
over de grondverwerving en vergoeding van
planschade.
Bij de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan (OBP) door B&W (eerste helft
november) wordt ook een Nota van Inspraak
behandeld.
In
deze
nota
zijn
alle
inspraakreacties van een individueel antwoord
voorzien. Dan wordt ook duidelijk of de
inspraakreacties hebben geleid tot aanpassing
van de plannen.
Direct na het besluit van B&W ontvangen de
insprekers een Nota van Inspraak. In een aparte
nieuwsbrief wordt dan aandacht besteed aan de
wijzigingen en aanvullingen in het OBP in
vergelijking tot het VOBP. Insprekers ontvangen
dus midden november een reactie.
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Dit is de vijfde nieuwsbrief over de Randweg Boekel. In
deze nieuwsbrief praten wij u bij over de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan en
de grondverwerving.
Meer weten? Kijk dan op www.boekel.nl/randweg.

Voorbeeld van een
fietsoversteekplek

Aanvullingen in het Ontwerp Bestemmingsplan
Los van eventuele wijzigingen naar aanleiding van de inspraak op
het VOBP, worden enkele nieuwe onderdelen toegevoegd aan het
Ontwerpbestemmingsplan (OBP). Deze waren nog niet gereed op
het moment dat het VOBP ter inzage werd gelegd.
Eén onderdeel is ‘Flora & Fauna’. Daarvoor is in de afgelopen
maanden nog aanvullend onderzoek verricht. Op basis van de weten regelgeving en de resultaten uit deze onderzoeken, moeten
enkele maatregelen worden getroffen voor onder meer uilen,
dassen en vleermuizen. In het OBP staan de exacte maatregelen
voorgesteld.
Op grond van de Verordening Ruimte van de provincie NoordBrabant moeten er ook maatregelen getroffen worden om de
kwaliteit van het landschap te verbeteren. De laatste maanden is
ook hiervoor een concreet plan uitgewerkt. Dit plan wordt
onderdeel van het OBP.
Het OBP komt nog dit jaar ter inzage te liggen. Iedereen kan op dit
plan een zienswijze indienen bij de raad. In de volgende
nieuwsbrief wordt hier uitvoerig bij stilgestaan.

Nieuwsbriefabonnees gevraagd!
Mocht u nog geïnteresseerden voor deze nieuwsbrief weten, die deze ook graag willen ontvangen? Dan
horen wij dit graag! Bij voorkeur via de mail: randweg@boekel.nl.
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Grondverwerving en kavelruil
In het najaar van 2015 en begin 2016 zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met alle grondeigenaren
waarvan we grond nodig hebben voor de aanleg van
de Randweg. Een deel van de eigenaren heeft
aangegeven dat ze grond wensen in ruil voor de
meters die ze in moeten leveren. Voor de verwerving
van ruilgrond zijn we momenteel volop in gesprek met
diverse partijen. Daarin
maken we de nodige
vorderingen. Maar we beschikken nog niet (met
zekerheid) over voldoende ruilgrond, om met concrete
voorstellen te kunnen komen. Pas als we zekerheid
hebben over voldoende ruilgrond, nemen we contact
op met de grondeigenaren die ruilgrond wensen.
Vandaar dat dit wellicht wat langer duurt dan verwacht.

Voorlopig ontwerp
rotonde noord

Met vrijwel alle grondeigenaren die géén ruilgrond
wensen zijn we inmiddels in gesprek. En dit heeft in
meerdere gevallen ook al geleid tot een
koopovereenkomst.

Hoe verder?
Het ontwerpbestemmingsplan (OBP) is
waarschijnlijk begin november 2016 klaar.
Ook dit plan wordt dan ter inzage gelegd en
iedereen kan hierop een zienswijze
indienen. U hoort hierover in de volgende
nieuwsbrief.
Daarna
wordt
het
bestemmingplan vastgesteld, volgens de
huidige planning in de zomer van 2017.
Afhankelijk van de tijd die nodig is voor de
beroepsprocedures en de grondverwerving,
zou het aanleggen van de Randweg kunnen
starten in 2019.

Voorlopig ontwerp
rotonde zuid

Meer weten?
Voor meer informatie over de Randweg Boekel kunt u altijd de website www.boekel.nl/randweg
raadplegen. Hier zijn ook veel documenten te vinden, zoals het VOBP en de folder over “geluid”. Vragen
en opmerkingen kunt u mailen naar randweg@boekel.nl. Bellen kan ook, met Jeroen van Bremen:
telefoon 06-27745193.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel.

