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Hoe ziet het vervolgproces
bestemmingsplan eruit?

In de periode 15 januari t/m 25 februari jl. hebben het ontwerp
bestemmingsplan buurtschap Crailo met de milieu
effectrapportage (MER), het ontwerp beeldkwaliteitplan, de
ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de
ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en
‘natuurinclusief bouwen en inrichten’ ter inzage gelegen bij de
drie gemeenten.
Binnengekomen zienswijzen
GEM Crailo gaat de zienswijzen die binnen zijn gekomen
verzamelen en indelen per categorie, zodat er één overzicht
komt.
Vervolgens wordt door de ambtenaren van de drie gemeenten,
de GEM en haar adviseur Team C per zienswijze, voor zover
nodig, een reactie gegeven. Daarbij wordt beoordeeld of de
zienswijze aanleiding geeft om de stukken die voor definitieve
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besluitvorming worden voorgelegd te wijzigen ten opzichte van
de ontwerpstukken die ter visie hebben gelegen. Lees meer

Circulair slopen op Crailo...

Een groot deel van de gebouwen die nu nog op het Crailo terrein
staan worden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe
buurtschap van 590 woningen en (nieuwe) natuur. Uiteraard
blijven er ook gebouwen behouden zoals o.a. de zes
kazernegebouwen, de badhuisjes, de garages en de
Spiegelhorst. Een voorwaarde om de gebouwen te slopen is dat
ze circulair gesloopt worden.
Slim slopen tool
Voordat de aannemer gaat slopen inspecteert hij het gebouw en
maakt een inventarisatie van de aanwezige materialen. Als de
inventarisatie gereed is wordt de Ladder van Lansink toegepast,
te weten:








Preventie
Hergebruik
Recycling
Energie
Verbranden
Refurbishen
Storten

Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven
van de ontwikkeling Buurtschap Crailo. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven.
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