
 

 

 
 

Nota van inspraak en wettelijk vooroverleg  

 
Voorontwerpbestemmingsplan  

“Wijk en Aalburg: De Wiek” 
 

 
 
Vanaf 6 mei 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Wijk en Aalburg: De Wiek” voor 4 
weken ter inzage gelegen. Toen het bestemmingsplan ter inzage lag kon iedereen een 
schriftelijke inspraakreactie geven. In deze nota staan de ontvangen reacties, de 
gemeentelijke reactie daarop en de wijzigingen in het bestemmingsplan. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het gaat om een bestemmingsplan dat een woning toevoegt aan De Wiek. Tevens wordt de 
bestaande situatie aan de Oude Kerkstraat 15 gelegaliseerd.  
Het bestemmingsplan is voorbereid op grond van 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening. De 
procedure is bekendgemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Wie heeft er een reactie gestuurd?  
In de periode van ter inzagelegging zijn er geen inspraakreacties en drie vooroverlegreacties 
ontvangen: 

1. De Provincie Noord Brabant 
2. Waterschap rivierenland 
3. Veiligheidsregio Midden-West Brabant 

 
Hoe ziet de inhoud van deze nota er uit? 
Hoofdstuk 1:  Samenvatting van de reacties van de instanties, die gevraagd zijn voor het 

(wettelijke) vooroverleg met de gemeentelijke beantwoording.  
Hoofdstuk 2:  Wijzigingen die doorgevoerd worden.
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1. Beantwoording reacties (wettelijk) vooroverleg 
 

1. Reactie wettelijk vooroverleg: Provincie Noord Brabant 

Ontvangstdatum: formulier ingevuld 
op 29 april 2021 

 

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

De invulling van het digitale formulier 
‘Inventarisatie ruimtelijke aspecten’ 
geeft de provincie aan dat het formulier 
‘geen aanleiding tot het maken van 
Opmerkingen’   

Bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
 

2. Reactie wettelijk vooroverleg: Waterschap Rivierenland 

Ontvangstdatum: 21 mei 2021  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

Waterschap Rivierenland geeft aan dat 
de compensatie door middel van 
infiltratiekratten akkoord is. 

Bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

3. Reactie wettelijk vooroverleg: Veiligheidsregio Midden  

Ontvangstdatum: 25 mei 2021  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

De veiligheidsregio geeft aan dat er 
geen bijzonderheden zijn en dat het 
standaardadvies van toepassing is. 

Bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
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3. Aanpassingen voorontwerpbestemmingsplan  
 
Naar aanleiding van de vooroverlegreacties zijn er geen wijzigingen in het 
voorontwerpbestemmingsplan aangebracht. 
  
 
 


