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Aan de buren van Westerholm

Haren, 10 september 2020
Betreft: voortgang nieuwbouwplannen

Beste buren van Westerholm,
Hierbij een update van de voortgang van onze nieuwbouwplannen. Normaal gesproken komt de
update van de bestuurder van Westerholm, Dineke Katerberg, maar vanwege haar vakantie zal ik,
Douwe Veltman projectmanager nieuwbouw, u informeren.
Omgevingsvergunning
In de nieuwsbrief van 3 juli 2020 hebben we u gemeld dat de omgevingsvergunning voor de
nieuwbouw is ingediend. De beoordeling van onze aanvraag verloopt voorspoedig; de gemeente
wil op korte termijn het ontwerpbesluit ter inzage leggen. Na de publicatie van dit ontwerpbesluit
(www.officielebekendmakingen.nl ) is er een periode van 6 weken waarin u zienswijzen kunt
geven op het ontwerpbesluit. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid wordt
er vervolgens een definitief besluit genomen, d.w.z. een omgevingsvergunning verleend.
Mocht u vragen hebben over het ontwerpbesluit en/of de procedure dan kunt u contact
opnemen met de heer Pieter Antuma van de gemeente Groningen via telefoonnummer 14 050 en
pieter.antuma@groningen.nl.
Sloop voormalige school
Het onderzoek om eerder te kunnen starten met de sloop van de voormalige school zit in de
laatste fase. We verwachten hier op korte termijn uitsluitsel over te kunnen geven. Als we hier
meer duidelijkheid over hebben zullen we u informeren over de planning van deze
werkzaamheden. Ook kunt u op onze website de ontwikkelingen volgen.
Inrichtingsplan openbare ruimte
Datzelfde geldt voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Zoals aangegeven hebben we
deze planvorming uitgesteld in verband met de Corona-crisis.
Inmiddels hebben we er in overleg met de gemeente voor gekozen om op een alternatieve wijze
de parkeeruitgangspunten te bepalen. Als er overeenstemming is over deze uitgangspunten
zullen we kijken of dit gevolgen heeft voor het huidige inrichtingsplan en wordt er eventueel een
nieuw concept opgesteld. Dit plan zullen wij uiteraard weer met u bespreken. Bij het
ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd, zal overigens nog de inrichting conform de afspraken
met de gemeente zijn gevoegd.
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Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. Heeft u vragen of wilt u
anderszins een reactie kenbaar maken, dan kan dat via de receptie van Westerholm of via
telefoonnummer 050 5342122. U kunt ook een mail sturen aan d.veltman@bcn-groep.nl.

Met vriendelijke groet,
Douwe Veltman
Projectmanager Nieuwbouw

