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Tussen de Leijen

Voor u ligt de nieuwsbrief voor de toekomstige woningbouwlocatie “Tussen de Leijen” Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. Alle nieuwsbrieven plaatsen we op onze website www.gilzerijen.nl, onder “In de
gemeente, Tussen de Leijen”.

Wat hebben we allemaal onderzocht de afgelopen weken?

Oplettende voorbijgangers hebben de afgelopen
weken werkzaamheden kunnen zien op de locatie “Tussen de Leijen”. Er is onderzoek gedaan naar
de waterhuishouding, de bodemkwaliteit, flora en
fauna, archeologie en niet-gesprongen explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog.

Wat is er gevonden tijdens deze
onderzoeken?

Tijdens het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven hebben we restanten gevonden van een
Duitse V1 raket. Deze raketten werden tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikt om lange-afstandbombardementen uit te voeren. De raket is tijdens de

oorlog al tot ontploffing gekomen. Er was geen gevaar
meer voor ontploffing. De restanten hebben we uit
de grond gehaald. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen interessante archeologische vondsten
gedaan. Naar de aanwezigheid van vleermuizen gaan
we aanvullend onderzoek doen. Dit is gekomen uit het
flora-en-fauna-onderzoek.

Is er al een verkaveling?

Er is nog geen definitieve verkaveling. Er is wel een
concept-verkaveling. Deze gaan we eerst bespreken met de direct omwonenden. We organiseren
twee sessies. Direct omwonenden ontvangen van
ons een uitnodiging voor één van deze sessies.
In deze uitnodiging geven we aan wat we precies
gaan doen tijdens deze sessies. Als u omwonende bent krijgt u deze uitnodiging vanzelf in de bus.

Waar staan we in de procedure?

We zitten nog in de ontwerpfase van de planvorming.
Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt. Er zijn
nog geen besluiten genomen over de invulling van de
locatie. Eerst gaan we met de direct omwonenden in
gesprek over een concept-verkaveling. Daarna nemen
we de tijd om te kijken wat we met de opgehaalde
informatie en opmerkingen gaan doen. De verkaveling
vertalen we daarna naar een bestemmingsplan.

Colofon
Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Michiel Gorissen. U kunt
hem bereiken via michielgorissen@abg.nl of telefonisch op 088-3821689.
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