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 Zienswijze op het bestemmingplan Rosengaarde . ' ;: : vçekon
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 In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat eh àivkrsei|ql|ymer|ngep z ,
 ' il=ewonyn
 om hier de recreatiewoningen te wijzïgen in woningen. Ook vpildoe|.deze recrea
 f 1 * ' ' 'i î
 niet aan de criteria, genoemd in de brief van de minister. rs---
 Om al deze belemmeringen te omzeilen is in de voorschriften van het beétemmingspl 'an-ke )
 gekozen voor het begrip ?recreatie en verblijfsrecreatie? met een gebruiksbegrip ?woneila
 Waar permanente bewoning van de recreatiewoning is toegestaan.
 In principe heb ik hier geen probleem mee, mits dit ook mogelijk is voor andere recreatie
 Wonïngen in vergelijkbare omstandlgheden, zoals de Wildbaan en omgeving.
 (gelijkheidsbeginsel)
 Met vrlendelijke groet,
 W.F.M. Mulder.
 >- - Oorspronkelijk bericht
 >From: |roke Klink :j .klink|dalfsen .n1>
 >To : '' ' mulwi|telfort .nl ' '' xmulwi|elfort .n1>
 yDate : Tue, 14 :Ju1 2009 08 :59 :14 +0200
 ysubject: voorontwerp bestemmingsplan Rosengaarde
 >
 >
 yGeachte heer/ mevrouwa
 >
 yvia deze email Willen Wij u informeren over de stand van zaken met
 ybetrekking tot het bestemmingsplan ' Rosengaarde ' .
 >
 yl-let
 voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 22 juli 2009 tot en met 1
 yseptember
 /2009 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Dalf sen .
 >
 yHet voorontwerp bestemmlngsplan Wordt dinsdag 21 juli 2009 gepubliceerd
 Op
 yde gemeentelijke informatiepagina van KernPUNTEN in het plaatselijk
 yweekblad de Dalfser Marskramer en op onze website:
 ywwwdalfsen.nlxhttp://w|-dalfsen-nl/y
 >- ybouwen en wonen -> buitengebied -> bestemmingsplannen ->
 ybestemmïngsplan Rosengaarde.
 >
 ylngezetenen van de gemeente Dalfsen en belanghebbenden kunnen
 yçedurende genoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondellng
 yinspraakreacties indienen bij het college van burgemeester en
 ywethouders van de gemeente DalTsen,
 Postbus
 :35, 7720 AA Dalfsen . Voor het naar voren brengen van een mondelinge
 yinspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt bij mevrouw 3 . Klinka
 ytelefoon (0529) 48
 /82 97. In de inspraakreactie moet worden aangegeven op welke onderdelen
 van
 yhet ontwerpplan de inspraakreactie betrekklqg heeft.
 >
 >



 ymet vriendelijke groet,
 >
 yJoke Klink
 yBeteldsondersteunend medeWerkster ruimtelijke
 ordening
 >
 yrcid Timaaeeol. 7'pa#e1CA0461 50063201
 >T (0529) 48 82 97
 OF (0529) 48 82 22
 JE :1 .klink#dalfsen nl<mailto :h.lammertsen#dalf sen .n1>
 :.1 ww.dalfsen .nlxhttp://ww.dalfsen .n1/>
 >
 yafwezig op vrijdag
 >
 >
 >
 >
 yE-mailberichten van de
 ygeadresseerdetn) en
 yhet e-mailberichta
 dat
 yu ontvangta niet voor u is bestemd, verzoeken Wij u vriendelijk doch
 ydringenda het e-mailbericht per omgaande aan ons te retourneren en alle
 yinformatie hierover uit uw computerts) te verwijderen.
 >
 >De gemeente Dalf sen bewaakt dagelijks de veiligheid van haar
 yelektronisch berichtenverkeer. Desondanks kan de gemeente Dalfsen niet
 ygaranderen dat e-mailberichten juist, tijdig, volledig en virusvrij worden overgebracht .
 >De gemeente Dalfsen aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid
 yvoor onvolkomenheden en schade als gevolg van elektronisch
 yberichtenverkeer
 >
 yThis email has been scanned by the HessageLabs Email Securïty System.
 >For more information please visit http://|.messaRelabs .com/email
 gemeente Dalfsen zijn uitsluitend bestemd voor
 kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien
 >
 >
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