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Voortgang procedure Structuurvisie 

Saskia Woudenberg 

010 506 1128 

s.woudenberg@albrandswaard .nl 

Nota van beantwoording en wijzigingen 
127469 

Geachte heer/mevrouw, 

a 

Het ontwerp van de Structu urvisie Albrandswaard 2025 heeft ter inzage gelegen. U 

heeft op 29 januari 2013 een zienswijze inged iend. Uw reactie is ontvangen en 

betrokken bij de belangenafweging en het opstellen van het conceptbesluit tot 

vaststellen Structuurvisie Albrandswaard 2025 (bevoegdheid raad) . 

In de bijgevoegde "Nota van zienswijzen" zijn alle ingekomen zienswijzen samengevat 

en voorzien van een weerlegging . Ook is aangegeven tot welke aanpassingen dit zal 

leiden. De nota is behandeld door het college van burgemeester en wethouders en is 

tezamen met de (ontwerp)Structuurvisie Albrandswaard 2025 ter vaststelling aan de 

raad aangeboden. 

Verdere procedure 

De planning is dat de Structuurvisie Albrandswaard 202 en "Nota van zienswijzen" in 

de raadsvergadering van 15 april 2013 door de raad ter vaststelling zullen worden 

behandeld. 

U kunt bij deze openbare vergadering aanwezig zijn . U kunt eventueel bij de griffie 

spreekrecht vragen . Dat kan per mail : griffie@albrandswaard.nl; of per telefoon bij de 

griffier Renske van der Tempel, 010-5061170. 

Na deze vergadering zal het besluit worden bekend gemaakt. U ontvangt hiervan 
schriftelijk bericht. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Paul Rijken, 

telefoonnummer 010-5061721 . 
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Met vriendelijke groet, 
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