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Ontwerp bestemmingsplan Schateiland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied
‘Schateiland’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Hiermee
wordt de verplaatsing van camping Waterhout, welke nu aan het
Weerwater is gevestigd, mogelijk gemaakt. Het plan maakt
verblijfsrecreatie mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 oktober 2017
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met
woensdag 29 november 2017). Op 6 november is er van 19:00 –
21:00 uur een inloopavond in restaurant BoatHouse,
Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere.

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op Schateiland en de
toegangsweg Trekvogelweg nabij Noorderplassen. In de huidige situatie is
Schateiland bestemd voor dagrecreatie. Met de wijziging van het
bestemmingsplan wordt voor Schateiland ook verblijfsrecreatie mogelijk.
Aan de noordzijde van Schateiland komt een nieuwe vaargeul met
beweegbare fietsbrug. De huidige verbinding Trekvogelweg – Schateiland
wordt voorzien van een nieuwe vaste brug.

Inloopavond bestemmingsplan
Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan organiseert de
gemeente op 6 november een inloopavond in restaurant BoatHouse,
Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere. U kunt vrij inlopen tussen 19:00
en 21.00 uur. U kunt tijdens deze avond informatie inwinnen over het plan
en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Hoe kunt u reageren?
Van 19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 kan een ieder schriftelijk
(geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze indienen omtrent het ontwerp
bestemmingsplan en dit richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus
200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Schateiland. Het is
ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een
afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer
14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).
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Waar kunt u het plan inzien?
Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in
het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het
bestemmingsplan bij één van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het
plan inzien op de volgende tijden:



maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie
Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier
kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via
www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie is in te zien via de gemeentelijke website
www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure (kaart werkt alleen met
internet explorer) en via de landelijke website
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?
planidn=NL.IMRO.0034.BP2X09-on01
Het is mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij
één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u downloaden op:
https://plannen.almere.nl/manifest.asp?PLAN=NL.IMRO.0034.BP2X09-on01
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