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Beste raads-, commissie- en collegeleden,
De fractie van de VVD heeft tijdens de vergadering van de raadscommissie verzocht om een tekening toe te sturen
van het masterplan waarin de wijzigingen uit het raadsvoorstel ten opzichte van het voorstel van de kerngroep,
verwerkt zijn.
Dat betekent:
- Handhaving gymzaal
- Inpassing van 15 appartementen van KBH op zijn locatie
- Verbouwing van winkelcentrum vooralsnog niet opnemen.
- Idem t.a.v. locatie pizzeria
- Idem t.a.v. locatie bospaviljoen
- Handhaven huidige parkeerterrein bij winkelcentrum.
Verder blijft tekening gelijk conform voorstel van kerngroep. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de tekening die als
bijlage meegestuurd wordt.
De bovenstaande aanpassingen vragen nog wel om een nadere uitwerking (zoals hiervoor formulering van
raadsbesluit 5).
Voor de locatie van het LOC en appartementencomplex KBH wordt op dit moment al een nadere uitwerking van de
stedenbouwkundige situatie voorbereid (i.s.m. LOS). Dit gebeurt in het zgn vierpartijenoverleg.
Die vier partijen zijn: KBH, de scholen, de kerngroep en gemeente. Er heeft al tweemaal een overleg plaats
gevonden met deze vier partijen. Deze overleggen zijn naar ieders tevredenheid verlopen.
Met vriendelijke groet,
Ludo Mooi
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Projectmanager, Team ROM (Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu)
Werkdagen: dinsdag en woensdag
Gemeente Renkum
Telefoon (026) 33 48 111, mobiel 06 1950 2575.
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Bezoekadres Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek
Internetadres www.renkum.nl
www.facebook.com/gemeenterenkum
www.twitter.com/Gem_Renkum
Denk aan het milieu, print alleen als het noodzakelijk is.
De informatie in dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding is niet toegestaan, behalve met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gemeente Renkum. Is deze informatie niet voor u bestemd? Meld dit dan aan de afzender en
verwijder het bericht uit uw bestanden.
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