Voorwoord
Een nieuw voorjaar, een nieuwe opmaak
Voor u ligt het 5e infobulletin, het eerste van 2015. Een nieuw voorjaar en tijd voor een
nieuwe opmaak.
Een nieuw jaar waarin het programma Terheijl steeds verder uitgewerkt wordt in
concrete projecten. Ik zie projecten ontstaan die bijdragen aan een nog unieker en
interessanter woon- leef- en beleeflandgoed Terheijl.
Het Ruimtelijk Kader ligt op het moment van verschijnen van dit bulletin ter inzage. De
visie is helder; Terheijl als Landgoed van Alleman. Het Ruimtelijk Kader geeft de
spelregels aan om Terheijl optimaal te benutten en het cultuurhistorisch waardevolle en
groene karakter van Terheijl te behouden. Het geeft voor de toekomst richting aan
mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.
Ik hoop dat u het Ruimtelijk Kader ziet als startdocument voor uw eigen ideeën en
bijdragen.
Graag ontmoet ik u 3 maart tijdens de inloopavond. Op deze avond best aat de
mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen op het concept - Ruimtelijk Kader.
Maar vooral hoop ik uw ideeën te horen die bijdragen aan dit unieke stukje
Noordenveld!
Wethouder Henk Kosters

Programma
Terheijl
INVESTERINGSPROGRAMMA
LEEK- RODEN
LANDSCHAPSOPGAVE
NIENOORD
TERHEIJL
MENSINGE

Dit programma
wordt mede mogelijk
gemaakt door een
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Ruimtelijk Kader Terheijl
Het concept ligt ter inzage
Op 1 juli 2014 hebben diverse ‘stakeholders’ en bewoners van Terheijl in De Waag te Nietap hun verhaal over
Terheijl laten vastleggen door Stefien Smeding en Jessica van Tilburg van de Ant ea Group.
Eind december 2014 heeft de Antea groep het concept- Ruimtelijk Kader voor Terheijl opgeleverd. De Raad
van de gemeente Noordenveld heeft vervolgens op 11 februari dit concept vrijgegeven voor inspraak.
Het concept- Ruimtelijk Kader ligt vanaf 18 februari zes weken ter inzage. Het Ruimtelijk Kader geeft de
spelregels aan om het gebied Terheijl optimaal te benutten en het cultuurhistorisch waardevolle en groene
karakter van Terheijl te behouden. Het geeft voor de toekomst richting aan de mogelijk ruimtelijke
ontwikkelingen op het gebied van wonen, grondgebruik (landbouw, landschap en natuur), water(berging) en
(recreatief en utilitair) verkeer.

Informatie/inloopavond
Op 3 maart aanstaande is er een informatie/inloopavond in De Waag te Nietap. Tijdens deze avond zal het
ruimtelijk kader kort toegelicht worden en krijgt u de gelegenheid een mondelinge zienswijze in te dienen.
Het Ruimtelijk Kader en het inspraakbesluit vindt u op onze website www.gemeentenoordenveld.nl onder
Bestuur en Organisatie en vervolgens onder het kopje Bekendmakingen (onder bekendmakingen vindt u het
inspraakbesluit, onder bijlagen vindt u het concept- Ruimtelijk Kader voor Terheijl).

Programma
3 maart 2015
Locatie: De Waag in Nietap (J.P. Santeeweg 15)
19.30 uur
20.00 uur

Inloop
Opening wethouder Kosters

20.10 uur
20.30 uur

Toelichting op het Ruimtelijk kader
Ruimte om individueel een mondelinge zienswijze in te dienen of ideeën/plannen voor
te leggen.

Aanmelden is niet nodig.
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