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Stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) . ,
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voorgelegd aan de wel-
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inspraak verleend op het vooroffwelpbestemmingsplan om u toch in de gelegenheid. te stellen op korte
t.rrtrijtt te kunnen reageren op de plannen. Uwordt hier te à1ner ttld over ge'rnformeerd.

Vervolg
"ge*eente.aad
het SPVE voor de Ilpenhof heeft vastgesteld, organisgren yj een inloopavond om
Als de
u- eveÀtuele vragen te beantwoorden en het SPVE en de planning toe te lichten. U onwangt van ons een
uitnodiging hiervoor.

Na het raadsbesluit over het SPVE sluiten wij tevens met L6P Vastgoed een exploitatieovereenkomst.
Hierin worden de (financiële) afspmlen voor de ontwikkeling vastgelegd. Nadat.deze overeenkomst is
getekend, beginnen'wij mer her àpstellen van het bestemmingsplan. \\4j verwachten dat wij hier eind
2A1,4/begn2015 mee kunnen stafien.

Vtagen?
vragen? Neemt u dan gerust contact op met Linda van Etten via telefoonnummer (A299) 658
e- maiiadres l.van.etten@ waterland.nl.
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Met vriendelijhe groet,
overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouden,

Rinie Kling

hoofd afdefu Volkshuisvesting, Ruimtelijlse Ordening en Milieu

