Planning en mogelijkheid tot reageren
De gemeenteraad heeft op 11 februari 2020 besloten dat de voor het
project benodigde besluiten in één procedure worden voorbereid. Dit
noemen we het zogenaamde coördinatiebesluit. Wat betekent dit besluit
voor de planning en uw mogelijkheid om op de plannen te reageren?
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Publicatie en zienswijzen/

Vaststellingsbesluiten:

Beroepsprocedure:

• Gemeenteraad stelt het
bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan vast. De
raad betrekt hierbij de
ingediende zienswijzen en
inspraakreacties.

• Tegen het vaststellingsbesluit
bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning kan
beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

• College van B&W besluit over
verlening van de omgevingsvergunning. Het college betrekt
hierbij de ingediende
zienswijzen en inspraakreacties
en het raadsbesluit.

• De beroepstermijn start op de
dag nadat de documenten ter
inzage zijn gelegd en duurt zes
weken.
• Beroep kan alleen worden
ingesteld door belanghebbenden die eerder op tijd
een zienswijze hebben
ingediend en tegen eventuele
wijzigingen.

Samen voor het

Burgemeester
Winklerplein

inspraak:
1. ontwerp bestemmingsplan
2. ontwerp omgevingsvergunning
3. concept beeldkwaliteitsplan
• College van B&W besluit dat
plannen in ontwerpversie
gereed zijn.
• Iedereen heeft zes weken de
tijd om een reactie (zienswijze)
te geven op het ontwerp
bestemmingsplan.
• Iedereen heeft zes weken de
tijd om een reactie (zienswijze)
te geven op de ontwerp
omgevingsvergunning.
• Iedereen heeft zes weken de tijd
om een reactie (inspraakreactie)
te geven op het concept
beeldkwaliteitsplan.

• Tegen het vaststellingsbesluit
van het beeldkwaliteitsplan kan
géén bezwaar of beroep
worden ingediend.

Veelgestelde vragen
Naast vragen over de procedure
en mogelijkheden voor inspraak,
ontvangen we ook over andere
onderwerpen regelmatig vragen.
Helaas kunnen we daar vaak nog
geen inhoudelijk antwoord op
geven.
Krijg ik te maken met minder
lichtinval?
Het is mogelijk dat de bouwplan-

nen zorgen voor minder lichtinval.
Om dit in beeld te brengen worden
‘bezonningsstudies’ uitgevoerd en
aan het ontwerpbestemmingsplan
toegevoegd.
Wordt het drukker in mijn straat?
Kan ik nog parkeren?
In het ontwerpbestemmingsplan
wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de verkeersafwikkeling en het

parkeren. Het project moet voldoen
aan de parkeernorm, zodat er
voldoende parkeerplaatsen zijn.
Ervaar ik overlast tijdens de sloop?
Tijdens de sloopwerkzaamheden
kan het zijn dat u overlast ervaart.
Dat proberen wij uiteraard tot een
minimum te beperken. Met de
ontwikkelaar/sloper maken we hier
afspraken over.

Meer informatie vindt u op www.sliedrecht.nl/BWplein
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2020
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Inloopavond
Windroos
Zodra het mogelijk is,
organiseert Windroos
Bouwgroep een inloopavond
voor omwonenden, ondernemers, pandeigenaren en
andere belanghebbenden.
Tijdens deze inloopavond
kunt u zich bij diverse stands
laten informeren over de
laatste stand van zaken met
betrekking tot de plannen
voor Oosterlengte en
Westerlengte.

Voorwoord Piet Vat
Wethouder Gemeente Sliedrecht
“Sinds maart van vorig jaar mag
ik wethouder zijn van de mooie
gemeente Sliedrecht. Wellicht
heeft u eerder al van me gehoord;
hiervoor was ik wethouder van
de buurgemeente Molenlanden.
Ik heb alle taken van Hans Tanis
overgenomen. Dat betekent dus
ook dat ik me inzet voor een nieuw
Burgemeester Winklerplein.
Dan hoor ik u denken: wanneer
komt er nu eens écht schot in de
zaak? Ik krijg die vraag sinds mijn
komst naar Sliedrecht vaak en ik
begrijp dat heel goed. Het project
Burgemeester Winklerplein loopt al
een hele lange tijd en er is nog
weinig zichtbaars gebeurd. Ja, er
zijn aan de Rembrandtlaan vier
nieuwe stadswoningen en een aantal winkelruimten gebouwd en ook
de bushalte is vernieuwd. Maar net
als u zou ik ook graag zien dat we
op de andere locaties op en rond
het plein kunnen beginnen.

‘Iedere drie à vier
maanden willen we u
op deze manier op de
hoogte brengen van
de laatste stand van
zaken’
In deze nieuwsbrief leest u wat de
stand van zaken is op de verschillende locaties. Ook vindt u hier een
aangepaste planning. Ik kan niets
anders dan mijn uiterste best doen
om dit ook echt te gaan realiseren.
Dat kan ik niet alleen. Als gemeente
doen we dit met Windroos Bouwgroep, Tablis Wonen en samen
met u. Wilt u iets aan ons kwijt, dan
kunt u altijd contact opnemen met
projectleider Frank Engelen. U vindt
zijn contactgegevens op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief is wat mij betreft
geen eenmalige actie. Iedere drie à

Let op: het gaat deze avond
niet over de herinrichting van
het plein of de bestemmingsplanprocedure. Hiervoor
ontvangt u later een aparte
uitnodiging van de gemeente
Sliedrecht.
Voor de inloopavond ontvangen de direct omwonenden
nog een uitnodiging. In deze
brief maar ook op de website
www.windroos-sliedrecht.
nl worden de nadere details
van de inloopavond bekend
gemaakt.
Wilt u op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen
van de Windroos. Schrijf u in
voor de nieuwsbrief op
www.windroos-sliedrecht.nl.

vier maanden willen we u op deze
manier op de hoogte brengen van
de laatste stand van zaken.
Het doel is en blijft om van het
Burgemeester Winklerplein een
nog mooier en bruisender winkelcentrum te maken waar Sliedrecht
weer jaren mee vooruit kan. Daar
ga ik voor, samen met u!”

Alle locaties
op een rij
Waar gaat wat gebeuren? We laten
het u zien aan de hand van de
verschillende locaties op de kaart.
Locatie A
De vier stadswoningen boven een
commerciële plint zijn ontwikkeld
en in gebruik.
Locatie B
De (noord)oostzijde, waar op dit
moment Apotheek Hoogland en
woningen van Tablis Wonen staan.
Wat?
Het plan is dat er 42
appartementen ca 1.800 m2 aan
winkels, inclusief een supermarkt
komen. De tekeningen hiervoor
zijn in de maak, in overleg met
Welstand. De huidige apotheek en
de woningen van Tablis eromheen
worden gesloopt.
Wanneer?
• 2020: bestemmingsplanwijziging
• 2021: sloop woningen Tablis
• 2021: sloop apotheek

• 2021: start bouw woningen
en winkels
• 2022/2023: woningen en
winkels gereed
Locatie C
De westzijde van het plein, waar op
dit moment onder andere Primera
en het Chinese restaurant zitten.
Wat?
Het plan is om hier 62 appartementen en 1.500 m2 winkels te bouwen.
Voordat de Windroos Bouwgroep
hiermee kan beginnen, moet de
gemeente de huidige panden

kopen. Daarover wordt nu volop
gesproken.
Wanneer?
• 2019/2020: aankopen panden
• 2020: bestemmingsplanwijziging
• +/- 2022: bouwactiviteiten
Locatie D
De zuidwestzijde van het plein,
waar tot voor kort onder andere
de stomerij zat. Ook de woningen
van Tablis Wonen aan de Jacob
Catsstraat horen hierbij.
Wat?
Aan de Rembrandtlaan komt het
nieuwe gezondheidscentrum.
Momenteel zijn de huidige panden
gesloopt. De woningen van Tablis
Wonen aan de Jacob Catsstraat
worden gerenoveerd.
Wanneer?
• 2020: start bouw gezondheidscentrum
• Tot half 2020: renovatie
woningen Jacob Catsstraat
• Medio 2021: gezondheidscentrum gereed

