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Gemeentenraden unaniem akkoord met
bestemmingsplan buurtschap Crailo

Op 7 juli 2021 hebben de drie gemeenteraden van Gooise
Meren, Hilversum en Laren het bestemmingsplan buurtschap
Crailo unaniem vastgesteld. Een historische stap is hiermee
gezet.
Hoewel het om een gezamenlijk plan gaat voor het hele
buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun
grondgebied betreft, hun eigen bestemmingsplan met daarbij de
milieueffect rapportage en het beeldkwaliteitplan vastgesteld.
Deze bestemmingsplannen zijn nodig om de ontwikkeling van
buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken.
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Totaal maakt het plan de realisatie van 590 woningen en ca. 5
hectare bedrijvigheid mogelijk.
De bestemmingsplannen bevatten naast de regels een
verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels.
De regels geven aan welke functies bij de verschillende
bestemmingen op de kaart mogelijk zijn. Denk aan wonen,
werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. Daarnaast laat het
ook zien welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van de
gronden, zoals de maximaal toegestane bouwhoogte en
woningaantallen. Lees meer

Eigen paspoort voor buurtschap Crailo

Buurtschap Crailo heeft sinds kort haar eigen ‘buurtschap
paspoort’. Dit paspoort bevat naast de personalia een beknopte
uitleg over de kernkwaliteiten van het buurtschap. Wat maakt
buurtschap Crailo uniek?
Lees mee over de militaire geschiedenis, de ligging, het wonen &
werken. Maar ook over de focus op het buitenleven en thema’s
als identiteit, mobiliteit en energie.
En niet te vergeten: groen in de hoofdrol!
Klik hier om het paspoort te openen en te lezen.

Opgelet: aanmelden initiatief voor
15 september a.s.
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Op 25 mei jl. heeft de startbijeenkomst voor initiatieven
plaatsgevonden. Op onze website kunt u de presentatie -met
daarin de voorwaarden, de drie locaties en de planning- nog
eens rustig terug kijken. De vele vragen die tijdens de
bijeenkomst zijn gesteld kunt u ook teruglezen.
Klik hier voor het overzicht vragen & antwoorden.
Heeft u een initiatief, dan kunt u dit vóór 15 september
2021 kenbaar maken door een mail te sturen
naar projectbureau@crailo.nl met een korte toelichting op uw
initiatief.
Wij nodigen u dan uit om deel te nemen aan de volgende
bijeenkomst eind september.

Save the date...
Zaterdag 25 september 2021 van 11.00 -15.00 uur organiseren
wij weer een Open Crailodag.
Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende regels
vanuit de Rijksoverheid als het gaat om de bestrijding van het
coronavirus.
Maar, noteer deze datum alvast in uw agenda!

Fijne zomer gewenst!
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Namens het gehele projectteam van buurtschap Crailo wensen
wij u een fijne zomer toe!
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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