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Beste meneer Dekker, 

  

Eerder diende u een zienswijze in op het ontwerp van het bestemmingsplan 

‘Bedrijventerrein Heesbeen herziening 2021’. Met deze brief informeren wij u over 

de huidige stand van zaken. 

Raadsvergadering 10 mei 2022 

In de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 20 april 2022 is het 

bestemmingsplan besproken en maakten indieners van zienswijzen gebruik van 

het spreekrecht. De wethouder deed daarbij twee toezeggingen aan de raad, 

waarna het plan van de agenda van de raadsvergadering van 10 mei is gehaald. In 

vervolg hierop stuurde het college deze week bijgaande raadsinformatiebrief aan 

de raad.  

Vervolggesprek 

Graag gaan we met een afvaardiging van inwoners van Heesbeen het gesprek aan 

over een passende invulling van het gebied tussen de Heesbeenseweg, 

Industrieweg en de Voorstraat. Mocht u geïnteresseerd zijn om het gesprek bij te 

wonen, stuur dan een e-mail naar info@heusden.nl ter attentie van Simon 

Oostdam van het cluster Ruimtelijke Ordening. We nemen dan contact met u op. 

Informatie 

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief? Neem dan contact op 

met Simon Oostdam van het cluster Ruimtelijke Ordening via 073- 513 1789. U 

kunt hem ook een e-mail sturen via info@heusden.nl.  

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

Mike van den Langenberg 

Manager 
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Bijlagen: 

 Raadsinformatiebrief 

 Memo Varianten proces bedrijventerrein Heesbeen (geanonimiseerd) 

 


