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In het bestemmingsplan zoals het nu voorligt, zijn naast ambtshalve wijzigingen
ook wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen aangebracht. In
“de Staat van Wijzigingen Bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016”zijn alle
wijzigingen t.o.v. het ontwerp bestemmingsplan opgenomen.
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De raad wordt nu onder meer voorgesteld om:
- in te stemmen met de behandeling van de zienswijze, zoals opgenomen
in de ‘Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink
2016’, dat deel uitmaakt van dit besluit;
- In het ontwerp bestemmingsplan ‘Tuindorp ’t Lansink 2016’ de
wijzigingen aan te brengen, zoals die zijn opgenomen in de 'Staat van
wijzigingen bestemmingsplan Tuindorp ‘Lansink 2016'
- het bestemmingsplan ‘Tuindorp ’t Lansink 2016’ vast te stellen;
- geen exploitatieplan vast te stellen
Historie

Voor het plangebied ‘Tuindorp 't Lansink 2016’ heeft de gemeenteraad op 1
februari 2005 het bestemmingsplan ‘Tuindorp ’t Lansink’ vastgesteld dat tot doel
had de tot dan toe geldende regelingen te actualiseren. Voorliggend plan is de
actualisatie van het bestemmingsplan uit 2005. Bij deze actualisatie vindt tevens
het juridisch en beleidsmatig uniformeren van het bestemmingsplaninstrumentarium voor het totale gebied plaats.
Op dinsdagavond 27 maart 2018 heeft er een inloopbijeenkomst over het
ontwerp bestemmingsplan ‘Tuindorp ’t Lansink 2016’ en de procedure
plaatsgevonden in het ROC. De avond is door ongeveer 150-200 personen
bezocht.
Na voorafgaande publicatie in het Hengelo’s Weekblad en de Staatscourant heeft
het ontwerp bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016 van 21 maart tot en met
1 mei 2018 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn
negen zienswijzen ingediend.
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De fracties wordt hun oordeel gevraagd over de actualisatie van het
bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016 en de wijze van behandeling van de
ingekomen zienswijzen.
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duur: maximaal 5 minuten. De
voorzitter bewaakt de tijd en de orde
van de vergadering.
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