Nieuwsbrief, Januari 2022

Nieuwsbrief
Lagebiezen/Jacob Marislaan
als woonlocatie
In de laatste nieuwsbrief van afgelopen
december vertelden wij u dat wij een
informatiekrant zouden maken op basis van de
definitieve Nota van Uitgangspunten. Deze
informatiekrant treft u als bijlage bij deze brief
aan.
In deze krant kijken wij vanuit verschillende
invalshoeken naar de mogelijke bouw van
huizen en appartementen aan de
Lagebiezen/Jacob Marislaan. De wethouders
Geldof en Bekker komen uitgebreid aan het
woord. Verder zijn de teksten kort en is er
vooral gewerkt met beelden. De krant geeft
een beeld welke stappen we samen hebben
gezet in de verkenning naar woningbouw aan
de Lagebiezen/Jacob Marislaan; reacties van
aanwonenden en op de achterzijde een
randvoorwaardenkaart.
Heeft u vragen/opmerkingen naar
aanleiding van de informatiekrant?
Wij horen ze graag en zullen proberen al uw
vragen te beantwoorden. U kunt uw vragen
stellen in een online Zoombijeenkomst op
donderdag 13 januari om 19.00 uur. U vindt de
link om in te loggen op
www.ijsselstein.nl/lagebiezen
Wanneer neemt de gemeenteraad een
besluit?
We bieden de Nota van Uitgangspunten aan
de gemeenteraad aan met de vraag om een
besluit te nemen.
De Raadscommissie Ruimte bespreekt in haar
vergadering van dinsdag 18 januari de nota.
Daarna staat de Nota van Uitgangspunten
voor behandeling op de agenda van de
gemeenteraad op donderdag 3 februari. De
raad zal dan een besluit nemen.
Definitieve Nota van Uitgangspunten
Op www.ijsselstein.nl/lagebiezen kunt u de
definitieve Nota van Uitgangspunten en
bijlagen lezen.

De commissieleden en de raadsleden hebben
de Nota van Uitgangspunten en bijlagen al
ontvangen om zich in de fracties voor te
bereiden.
Wilt u naar aanleiding van de onlinebijeenkomst van 13 januari nog een reactie
geven die van belang is voor de commissie- en
raadsleden? U kunt reageren tot en met
zondag 16 januari.
Stuur een e-mail aan info@ijsselstein.nl met
als onderwerp ‘Lagebiezen/Jacob Marislaan,
zaaknummer 1036789’ Wij zorgen er voor dat
uw reactie als nazending wordt aangeboden
aan de commissie- en/of raadsleden.
Wilt u online meekijken en/of inspreken bij de
commissie- of raadsvergadering?
Op www.ijsselstein.nl/bestuur/gemeenteraad
vindt u hiervoor informatie.
Hoe verder nadat de raad een besluit heeft
genomen?
Als de gemeenteraad de Nota van
Uitgangspunten vaststelt, kunnen we een
volgende stap zetten.
De Nota van Uitgangspunten is hierbij het
vertrekpunt. We gaan samen met Provides
een ontwerp maken hoe het gebied
Lagebiezen/Jacob Marislaan ingericht zou
kunnen worden. Een ontwerp waarin
huizen/appartementen, wegen, bomen, water,
parkeren, etc. een plekje kunnen vinden. Zo
wordt het plan steeds meer in detail zichtbaar.
Met klem benadrukken we dat we bij het
uitwerken van het ontwerp rekening houden
met de reacties van aanwonenden.
Ook starten we de procedure voor het wijzigen
van het bestemmingsplan. Belanghebbenden
kunnen dan gebruik maken van hun recht op
inspraak. Wij informeren u hierover zodra deze
procedure start.
Website
www.ijsselstein.nl/lagebiezen is een
projectpagina op onze website waar we de
voortgang in dit project vermelden. Ook kunt u
er alle belangrijke informatie zoals
(nieuwsbrieven, verslagen
bewonersbijeenkomsten en de Nota van
Uitgangspunten) lezen.

