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yra dezeweg willen *oj ., op de hoogte stellen van de stand van zaJ<en van het project de llpenhof in Il-

DendaÍrl Er ziin ,rr*.Íik bàhngrijke"stappen gezet in de voongang {ie die *j qtTg met u willen delen'
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èàu-i.om kon terusr; bfikken op de afgelopen periode.

Kote terugblik
iliff'Ë=ï'ii-.i 2013 een brief gestu'rdg"" -'i,h:bl:1.'-e's'J,:i Í"',y-1:ï::s):9::*$:ï,ïJjïï'aï ïilil; *,1 ;[op.,ï "- Gp V".tgo.d. usP vastfoàd.heert destijds een plan ingediend
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è ióolobo en b 25o.ooo) en 10 twee-onder-een kapwoningen"

gen, 3 'sociaal plus'woningen (tussen € 200'0(

Stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) . ,

F{et plan van LlSp Vastgoed is geroetstian à. g9-á9"t..lijh ytqpgtPlttj.":l voorgelegd aan de wel-

standscommisri. .r d. V.iligheá.r.gio z"-.ioËtovlrterland. BJide; hebben hi:rpositief op gereageerd'

il;; dfph" zodarig6*ïr" uan Ëet.eerder vastgestelde sP\|E voor het geplande wijksteunpunt' moe-

ten de kaden opnieuw worden vastgesteld'

F{et college van B&\í heeft op dirsdag.3o september,,2o14 besloten in te stemmen met het sP\G' (het

aangepaste plan van Llsït;ig"J;."'a.r. i.i 
"..*,.lti"g 

voorte-legggn Tn de gemeenteraad' De stuk-

Ërirí" È.ái, week 4zte vindËn 9? 9Í,z:y.usit. www.wulterland.nl onáer Bestuur en organisatie, Raads-

;;;;;á;""s;, r okoËl'tóii.,i heeft de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering.op 23 okober

iólil;; ,p*k n. rr.*oor kunt u zich tot 24 u;rvoor de vergadering aanmelden bij de griffier'

Inspraak
iliii,""irguouvpro.iecten vindt inspraak normaal_gesplo-kt" plgtt op het sPVE envervolgens niet op,het

voorontweqpbor.*-àgrplr*'ffh.;pÀ; irsË vnrgàed zo ipoedig mo_geliikte realiseren, hebben

wii besloten hiervan X Ë *jr.r". FIet terrein is namelijk vo!.1 de ry*à.r..t ,r* Ilpendarn, de dorpsraad en

;J;##ËiË; á;"; in het oog. 9p d.r. manier willen wij de sloop vanhet velpauperde gebouw

en nieunbouw,* d;;;;^À;;i;. -3"i"à.íu.spoedigen. In pÍaats van^inspraak op het SPVE wordt
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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
Als de 

"ge*eente.aad het SPVE voor de Ilpenhof heeft vastgesteld, organisgren yj een inloopavond om

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?
Heei u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Linda van Etten via telefoonnummer (A299) 658

5 1 9 of e- maiiadres l.van.etten@ waterland.nl.

Met vriendelijhe groet,
overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouden,

Rinie Kling
hoofd afdefu Volkshuisvesting, Ruimtelijlse Ordening en Milieu


