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Aan: de bewoners/ondernemers van de buurt

Lievendaal

gemeente Eindhoven

4 april zorg

WUKI NFO
Betreft: bestemmingsplan Strijp buiten de Ring 2019

Geachte bewoners en ondernemers,

Op dit moment wordt het bestemmingsplan Strijp buiten de Ring 2019 voorbereid. Het
voorontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage.

Bestemmingsplan
De gemeente Eindhoven moet voor de hele gemeente bestemmingsplannen vaststellen.
Het bestemmingsplan voor onder andere uw wijk wordt geactualiseerd en opnieuw
vastgesteld. ln een bestemmingsplan regelen wij het gebruik van de grond en de

-- --hot*wnaogetij*fieden. Het+*9l1rlngsp+an 'SËriipbuitefi'de=Ring'20í9"blijft in grote
lijnen hetzelfde als het nu geldende bestemmingsplan. Het gebied is overuvegend een
woonwijk en dat wordt ook weer opnieuw vastgelegd. Vergunningen in afwijking van het
nu geldende bestemmingsplan zijn vertaald. De gemeente houdt daarnaast rekening met
nieuw beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cultuurhistorie of exteme veiligheid.

Nieuwe ontwikkelingen worden in dit bestemmingsplan niet meegenomen. Dit geldt ook
voor het Evoluon. Wanneer er concrete ontwikkelplannen zijn, wordt hiervoor een aparte
procedure gevolgd.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 11 april tot en met 8 mei 2019 ter inzage. Dit
wordt ook gepubliceerd in Groot Eindhoven en op eindhoven.nl/bestemmingsplannen. U

kunt het bestemmingsplan inzien op het lnwonersplein in het Stadskantoor
(stadhuispleinl0). Bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u een inspraakreactie
indienen. Deze schriftelijke inspraakreactie richt u aan: het college van burgemeester en
wethouders van Eindhoven, ter attentie van het hoofd van de afdeling Ruimtelijke
Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
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EINDHOVEN

lnloopavond
lk nodig u graag uit voor de inloopavond.

Waar? ln Gemeenschapscentrum Lievendaal aan
Lievendaalseweg 3 te Eindhoven

Wanneer? í8 april20í9
Hoe laat? 19.00 - 20.30 uur

Op de avond kunt u het bestemmingsplan inzien en vragen stellen over het
bestemmingsplan. Er wordt geen presentatie gegeven. U heeft ook de mogelijkheid om

tijdens deze avond uw eventuele op- of aanmerkingen op het plan te noteren op een
formulier.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Jenny Crommentuijn,
jurist ruimtelijke ordening van de gemeente Eindhoven per e-mail

i.croq"mentu*n@eindhoven.tl of telefonisch met Ellen de Greef 040-238 6247.

lk zie u graag op de inloopavond.

Met vriendelijke groet,

Jenny Crommentuijn

Jurist ruimtelijke ordening


