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Motie
WoonZorgZone Nieuwveen
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 31 mei 2013 ter behandeling als afzonderlijk
agendapunt;
constaterende:
»

dat er sinds jaren gewerkt w o r d t aan de ontwikkeling van een woonzorgzone (wozozo) aan de A H.
Kooistrastraat in Nieuwveen;

«
»

dat Woning Stichting Nieuwkoop (WSN) eigenaar van de gronden is en ontwikkelaar van de wozozo;
dat op 28 januari 2013 het college het besluit "Voorgenomen afwijking bestemmingsplan Nieuwveen.
A.H. Kooistrastraat 2- woonappartementen en verblijfsgebouw voor psychogeriatrie,
woonappartementen en een verblijfsgebouw voor verstandelijk gehandicapten" bekend heeft
gemaakt;

«
»

dat er meerdere zienswijzen naar aanleiding van dit besluit zijn ingediend;
dat de monumentencommissie in een brief van 27 maart j l . heeft geadviseerd om de gevraagde
vergunning te weigeren.

»

dat er door inwoners van Nieuwveen in diverse meningsvormende raden zorgen zijn geuit over m.n.
de huidige uiterlijke verschijningsvorm van de wozozo Nieuwveen;

overwegende:
»

dat er veel onrust in Nieuwveen is ontstaan over de ontwikkeling en m.n. de uiterlijke
verschijningsvorm van de wozozo Nieuwveen;

»

dat er verschillende wensen en beelden zijn ontstaan over de ontwikkeling van de wozozo;

«

dat veel inwoners van Nieuwveen een handtekening hebben gezet tegen dit huidige plan;

«

dat de gemeente een taak heeft om goede communicatie met betrekking tot dit maatschappelijke
plan en de daarbij behorende procedures te organiseren;

concluderende:
»

dat het belangrijk is dat het college samen met WSN op zeer korte termijn met inwoners in gesprek
gaat over de ontstane beelden en hun wensen;

»

dat goede informatie over de t o t nu toe gelopen procedure en de vervolgprocedure noodzakelijk is;

«

dat het belangrijk is dat het college in gesprek gaat met WSN o m te bezien of er mogelijkheden zijn in
dit stadium van het proces o m nog aan wensen van inwoners tegemoet gekomen kan w o r d e n .

verzoekt het college:
»

om in juni 2013 in gesprek te gaan met inwoners van Nieuwveen over de ontwikkeling van de wozozo,

«

om in juni 2013 in gesprek te gaan met WSN om te bezien of er mogelijkheden zijn om tegemoet te

»

de raad te informeren over de resultaten van de gehouden overleggen.

de inhoud van het plan, de uiterlijke vormgeving, de procedure.

komen aan de wensen van inwoners van Nieuwveen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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