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Terinzagelegging concept-structuurvisie Veldwijk en De Hooge Riet.
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van de Inspraakverordening 2008 bekend
dat met ingang van 5 januari 2017 tot en met 15 februari 2017 de concept-structuurvisie Veldwijk en de
Hooge Riet voor eenieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Voor het raadplegen van de stukken kunt
u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73
21. De structuurvisie is ook digitaal te raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.
Structuurvisie Veldwijk en De Hooge Riet
De structuurvisie Veldwijk en De Hooge Riet heeft betrekking op het terrein van zorginstelling GGz
Centraal. Dit bestaat uit twee zorglandgoederen: Veldwijk en de Hooge Riet.
Het plangebied bevindt zich ten zuiden en ten noorden van de Horsterweg, ten oosten van de Oude
Nijkerkerweg en voor het grootste deel ten westen van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Dit met
uitzondering van De Hooge Riet, die ten oosten van de spoorlijn is gelegen en direct grenst aan het
centrum van Ermelo. Ook zijn enkele terreindelen gelegen ten westen van de Kolbaanweg.
Vanwege grote veranderingen in de zorg moet het aantal bedden op instellingsterreinen als Veldwijk en
De Hooge Riet worden afgebouwd. Daarnaast zijn diverse gebouwen verouderd en niet meer geschikt
voor zorgfuncties. GGz Centraal zal samen met de gemeente Ermelo de herontwikkeling van het
landgoed ter hand nemen. Hiertoe is voorliggende concept-structuurvisie opgesteld, welke na
vaststelling door de gemeenteraad zal fungeren als afwegingskader om ruimtelijke ontwikkelingen te
toetsen en tevens de basis zal vormen voor onder meer nieuw op te stellen bestemmingsplannen.
Meer informatie kunt u vinden op www.ermelo.nl/toekomstveldwijk.
Inspraak
Gedurende de termijn van terinzagelegging worden belanghebbenden en ingezetenen in de gelegenheid
gesteld om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie omtrent de concept-structuurvisie Veldwijk en
de Hooge Riet in te dienen. Uw reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Voor het mondeling indienen van een inspraakreactie kunt u contact
opnemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Ermelo.
Informatiebijeenkomst
Op maandag 9 januari 2017 is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst over de
structuurvisie. Tijdens deze bijeenkomst zijn zowel de gemeente als GGz Centraal aanwezig. De
bijeenkomst wordt gehouden in De Dialoog, Raadhuisplein 4 te Ermelo. Inloop is vanaf 19:00 uur, om
19:30 uur wordt een korte presentatie gegeven in de theaterzaal en vervolgens is er een kraampjesmarkt
in de foyer waarbij u tevens de gelegenheid heeft om vragen te stellen.
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Vervolgprocedure
Ingediende inspraakreacties worden opgenomen in een inspraaknota en van beantwoording voorzien.
Eenieder die een inspraakreactie heeft ingediend, zal hierover te zijner tijd worden geïnformeerd.
De gemeenteraad beslist over de vaststelling van de structuurvisie. Op grond van artikel 8:5 van de
Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld tegen het
besluit tot vaststelling van de structuurvisie.
Ermelo, 4 januari 2017.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.
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