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Beste bewoner,
Met dit wijkbericht informeren wij
u over de voortgang van het
project Zogwetering.

Project Zogwetering
In dit wijkbericht over het project Zogwetering informeren wij u over de stand
van zaken rond het plan en kunt u zich aanmelden om mee te denken over de
mogelijke nieuwe invulling van het gebied. Verderop kunt u lezen hoe u zich
kunt aanmelden. Eerst leest u informatie over de aanleiding en de stappen
die we volgen.

Start van het project
Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vestigen
van een gemeentelijk voorkeursrecht op grond aan de Machinekade en
de Rioolwaterzuivering. Zie kaartje op de achterkant voor welke gebied
dit van toepassing is. Dit betekent dat deze grond bij verkoop eerst aan
de gemeente moet worden aangeboden. De wet schrijft voor dat de raad
binnen drie jaar na 29 januari 2019 een visie (structuurplan) op het
gebied moet vaststellen.

Nota van Uitganspunten
Om de visie te maken, worden eerst de uitgangspunten geformuleerd.
Bureau Nieuwe Gracht gaat ons daarbij helpen. Zij maakt een ruimtelijke
analyse van het gebied. Dit doen zij op basis gemeentelijk beleid, maar
ook op basis van historische kenmerken en de kwaliteiten van het
gebied.

Participatie
In het najaar presenteert Bureau Nieuwe Gracht de ruimtelijke analyse
en uiteenlopende denkrichtingen. De raadscommissie wordt gevraagd
uitgangspunten voor het plangebied te benoemen.
Daarna worden betrokkenen en bewoners gevraagd om ook mee te
denken over de uitgangspunten. Uit deze eerste participatieronde volgt
een voorkeursrichting die wordt vertaald in randvoorwaarden. Ook deze
wordt teruggekoppeld aan iedereen. Het streven is om de nota van
uitgangspunten begin 2020 door de raad te laten vaststellen.

Aanmelden en meedenken
Vindt u het leuk om mee te denken over de uitgangspunten voor het
gebied en de mogelijke nieuwe invulling, dan kunt u zich opgeven voor
de participatiewerkgroep.
Meer informatie hierover volgt na de zomer. Aanmelden kan via
ymke.harmens@stichtsevecht.nl. Geef hierbij uw naam, adres en
emailadres op. Dan hoort u na de zomer hier meer over.

Vragen? Neem contact op met
Ymke Harmens, de projectleider
van Zogwetering via email:
ymke.harmens@stichtsevecht.nl
of 140346.

Op de roodomrande percelen is het voorkeursrecht gevestigd.

