Ruimtelijke motivering ‘Overkapping 25-meter buitenbassin Kwekkelstijn’
Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept ruimtelijke motivering en het
concept bouwplan voor de overkapping van het 25-meter buitenbassin van zwembad Kwekkelstijn met
ingang van 8 mei 2017 gedurende twee weken ter inzage ligt.
De gemeente wil het huidige 25-meter buitenbassin van het zwembad Kwekkelstijn aan de Sportlaan in
Rosmalen overkappen. Het is een voor Rosmalen centraal gelegen locatie, die aan de noord -en oostzijde
grenst aan het nieuwbouwplan de Hoef. Dit plan is op dit moment deels gerealiseerd. Aan de westzijde van
het gebied ligt speeltuin 't Kwekkeltje en een wandelpark. Aan de zuidzijde grenst het zwembad aan de wijk
Molenhoek.
Omdat de uitbreiding en het bouwplan stedenbouwkundig en functioneel wenselijk en aanvaardbaar zijn, zal
vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° Wabo een reguliere
afwijkingsprocedure gevoerd gaan worden. Ter motivering van het besluit om van het bestemmingsplan af te
wijken is een ruimtelijke motivering opgesteld.
Wilt u reageren?
In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op
de concept ruimtelijke motivering of het concept bouwplan?
• Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van
‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van
zaaknummer 5726906
• Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073)
615 53 92. Voor het maken van een afspraak met hem kunt u ook bellen met het secretariaat van de
afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04.
De concept ruimtelijke motivering en het concept bouwplan liggen op grond van de gemeentelijke
Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.shertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.

