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Bijeenkomst bestemmingsplan Zuidbroek - Apeldoorn Noord 2

Geachte heer, mevrouw,
Graag nodig ik u uit om op woensdag 7 december een bijeenkomst bij te wonen over het nieuwe
bestemmingsplan voor Zuidbroek. De bijeenkomst wordt gehouden in multifunctioneel centrum Het
Kristal, Distelvlinderlaan 200. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Samen met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen uit het gebied wordt tijdens de bijeenkomst
geprobeerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ruimtelijke kwaliteiten van Zuidbroek.
Wat is belangrijk en wat kan er verbeterd worden? De bijeenkomst is een eerste stap richting een nieuw
bestemmingsplan. Om invulling te geven aan het bestemmingsplan hopen wij op uw inbreng. Wij horen
graag uw mening en ideeën, zodat het nieuwe plan zo goed mogelijk aansluit bij de daadwerkelijke
situatie en de wensen van bewoners van het gebied.
Andere ontwikkelingen
Er gebeurt momenteel veel in uw wijk. In overleg met verschillende partijen werkt de gemeente aan de
verkeersontsluiting van Zuidbroek (en Zevenhuizen). Daarnaast werkt de gemeente samen met het COA
aan de vestiging van een asielzoekerscentrum op een deel van het terrein van GGNet aan de
Deventerstraat 459. Het is mogelijk dat u hier nog brieven over ontvangt. We begrijpen dat er vragen over
deze ontwikkelingen zijn, maar beide onderwerpen staan los van dit bestemmingsplantraject. Tijdens de
bijeenkomst lichten we dit nader toe.
Programma
19.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
21.30 uur

Inloop
Presentatie ‘Zuidbroek nu… en straks?’
Samen in gesprek over de kwaliteiten en de mogelijke verbeteringen van het gebied
Einde

Vervolgtraject
Ook in het vervolgtraject willen we bewoners, ondernemers en andere betrokkenen meenemen in de
planvorming. De eerstvolgende stap is een themabijeenkomst, waar we in gesprek willen gaan over wat
in het bestemmingsplan de belangrijkste onderwerpen voor uw leefomgeving moeten zijn. Verdere
informatie over het traject staat in de bijgevoegde folder. De folder geeft ook informatie over wat een
bestemmingsplan wel en niet inhoudt.
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Geen tijd?
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar wilt u wel graag meedenken? Dat kan. U kunt uw
ideeën over verbeteringen van uw leefomgeving aangeven bij de projectleider Teus van Essen, via
t.vanessen@apeldoorn.nl. Ook foto’s van mooie en minder mooie delen van Zuidbroek zijn, met
toelichting, van harte welkom.
Concreet initiatief?
Hebt u (toekomstige) plannen voor uitbreiding of aanpassing van uw woning of bedrijf? Of wilt u de
functie van een gebouw en stuk grond laten aanpassen? Dan horen wij dat graag van u. Hierover kunt u
contact opnemen met projectleider Teus van Essen. Hij bekijkt dan samen met u wat de mogelijkheden
zijn en of er ruimte voor uw initiatief geboden kan worden in het bestemmingsplan.
Contact
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met de projectleider Teus
van Essen (tel. 055-580 2613, t.vanessen@apeldoorn.nl).

Met vriendelijke groet,

John de Meij
Teammanager Omgevingsrecht en Advies
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