U bent uitgenodigd om het bestemmingsplan te
bekijken van Een lief plekje grond. Tijdens deze inloopbijeenkomst krijgt u informatie over dit plan
en kunt u uw vragen stellen. Op pagina 2 leest u
meer over het bestemmingsplan.
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Uitnodiging bijeenkomst Een lief plekje grond

Wanneer
Donderdag 14 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur
Waar
Recreatiezaal zorglocatie Sorghvliet in Andijk
Waarover
Bestemmingsplan Een lief plekje grond

Graag zien wij u op 14 juni!
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Bestemmingsplan inzien

Nadat we op 15 februari de samenwerkingsovereenkomst met

In de Medemblikker Courant en op de website van de gemeente

Omring sloten, zijn de eerste stappen gezet om de herontwikke-

Medemblik staat waar u het bestemmingsplan kunt inzien en hoe

ling van het gebied rondom Sorghvliet in gang te zetten. We star-

u hier eventueel op kunt reageren. Omdat u misschien vragen

ten met de realisatie van 32 zorgappartementen, waarin de cliën-

heeft, organiseren wij deze inloopbijeenkomst. U kunt hier te-

ten van Omring komen wonen. Voor het ontwerp van dit gebouw

recht voor al uw vragen over het bestemmingsplan.

kreeg BBHD architecten uit Alkmaar opdracht. Geen onbekende

Omdat het ontwerp van het nieuwe gebouw dan nog niet is afge-

partij voor Het Grootslag want zij hebben al diverse projecten

rond kunnen we dat nog niet laten zien. We kunnen u wel het re-

voor ons ontworpen.

sultaat van de eerste studies laten zien in de vorm van een mogelijke plattegrond.

De eerste studies zijn inmiddels beoordeeld en op basis hiervan is
het ontwerpproces gestart. De resultaten presenteren we eind

Planning

juni/begin juli. Uiteraard zijn wij ook zeer benieuwd hoe het er uit
komt te zien, de eerste studies zijn in ieder geval veel belovend!

•

Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad:
oktober 2018

Het bestemmingsplan

•

Afgifte omgevingsvergunning: december 2018

•

Start bouw zorglocatie: maart 2019

Het bestemmingsplan regelt wat er op welke plek gebouwd mag
worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan (bv.

Nieuwe bijeenkomst najaar 2018

hoogte, type bebouwing, etc.). Het huidige bestemmingsplan
sluit aan bij de huidige bebouwing, maar de gebouwen zoals we

Medio september willen we een bijeenkomst organiseren over

die hebben bedacht in ‘Een lief plekje grond’ zien er anders uit en

fase 1. Dan kunnen we een duidelijke schets laten zien van de

staan ook op andere plekken. Dit betekent dat er een nieuw be-

nieuwe zorglocatie, de unieke details als duurzaam en het zorg-

stemmingsplan moest worden gemaakt. Hierin kan de gemeente

concept. We houden u op de hoogte.

Medemblik direct regelen dat de gebouwen aan de nieuwste ge-
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Ontwikkeling nieuwbouw Sorghvliet

meentelijke eisen (bv. parkeren, duurzaamheid, etc.) voldoen.

Graag verwelkom ik u op 14 juni in de recreatiezaal van Sorghvliet!

In de afgelopen periode is het bestemmingsplan geschreven en
op inhoud door de gemeente getoetst. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 29 mei besloten dat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Iedereen mag beoordelen of dit nieuwe bestemmingsplan voor hem of haar problemen
zou kunnen opleveren. We gaan ervan uit dat dit niet het geval

Woningstichting Het Grootslag

is, maar het blijft uiteraard een persoonlijke beoordeling.
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