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Informatiebijeenkomst ontwikkelstrategie
donderdag 17 juni 2021

Na het vaststellen van het stedenbouwkundig- en
landschapsplan in maart 2020 is er door GEM Crailo een
ontwikkelstrategie voor buurtschap Crailo opgesteld.
Dit is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van het
buurtschap vormgegeven wordt.
Daarnaast ligt er ook het bestemmingsplan buurtschap Crailo,
dat onlangs ter besluitvorming is aangeboden aan de drie
gemeenteraden.
Besluitvorming staat gepland voor 7 juli 2021.
De ontwikkeling van het buurtschap bestaat uit drie
deelgebieden: het Kazernekwartier, Op de Hei en Op Zuid.
Ieder deelgebied heeft haar eigen identiteit met herkenbare
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kenmerken en opgaven.
Het uitgangspunt is een gedifferentieerde ontwikkeling.
Hoe GEM Crailo de ontwikkeling verder voor zich ziet, lichten wij
graag toe tijdens een informatiebijeenkomst voor ontwikkelende
partijen.
In de loop van het jaar volgt er een aparte bijeenkomst over de
ontwikkeling van het bedrijventerrein op Crailo.
Wilt u meer informatie over de ontwikkelstrategie, meldt u dan
aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 17 juni a.s.
aanvang 13:00 uur. De bijeenkomst is online via Zoom.
Na aanmelding ontvangt u een link naar deze online
bijeenkomst.
Opgeven kan door een mail te sturen naar
projectbureau@crailo.nl o.v.v. deelname informatiebijeenkomst
ontwikkelstrategie.

Verblijfplaatsen vleermuizen
nieuw onderkomen

Op het zuidelijk deel van buurtschap Crailo is pas een
faunatoren gebouwd en zes paalkasten voor vleermuizen
neergezet. Waarom doen we dat?
Om op het terrein van Crailo gebouwen te mogen slopen, natuur
opnieuw in te richten en nieuwe gebouwen te mogen bouwen is
uitgebreid onderzoek naar de aanwezige flora & fauna nodig.
Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar de
aanwezigheid van vleermuizen is nog apart onderzoek gedaan.
Lees meer...
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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.

3

