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Inloopavond Hembrugterrein

Geachte dames en heren,
Dit voorjaar heeft u kunnen bijdragen aan het concept van één van de eerste omgevingsplannen van
Zaanstad; dat voor het gebied Hembrugterrein, Havenstraat en Hemkade. Veel van uw ideeën en
opmerkingen zijn terechtgekomen in het ontwerpomgevingsplan. Op 19 september neemt het college
een besluit op het ontwerpomgevingsplan. Dat betekent dat de periode van terinzagelegging
binnenkort ingaat. Met deze brief willen we u uitnodigen voor een inloopavond om u in de gelegenheid
te stellen om het ontwerp van dit omgevingsplan in te zien en om uw vragen beantwoord te krijgen.
Op dinsdag 10 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur wordt deze inloopavond voor u als
belanghebbende georganiseerd. De avond zal plaatsvinden in het projectbureau van het
Rijksvastgoedbedrijf, Verloren Spoor 1, 1505 RB Zaandam. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet
aan te melden.
Op de avond zullen vanuit de gemeente verschillende mensen aanwezig zijn. Zij zullen de plannen en
procedures omtrent de totstandkoming en vaststelling toelichten, en vragen van uw kant
beantwoorden.
Behalve op de inloopavond van dinsdag 10 oktober ligt het ontwerpomgevingsplan naar verwachting
van donderdag 28 september 2017 tot en met woensdag 8 november 2017 ter inzage. De
definitieve termijn wordt gepubliceerd in het Stadsblad en in de Staatscourant. De stukken liggen op
de volgende wijzen ter inzage:
- Elektronisch via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
- Als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘omgevinsplan’);
- In papieren vorm via de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein
100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden
maandag, woensdag en donderdag van 8.30 uur – 16.00 uur, dinsdag van 13.30 uur – 16.00
uur en vrijdag van 8.30 uur – 12.00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak
te maken: tel. 14 075.

Zienswijzen:
Gedurende bovengenoemde periode van inzage kunnen belanghebbenden, naar keuze mondeling of
schriftelijk, hun zienswijze over het ontwerpomgevingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden gestuurd naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam,
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpomgevingsplan Hembrug e.o.’.
Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering
van woensdag, contact worden opgenomen met mevrouw Witjes, afdeling Omgevingsplannen van de
gemeente Zaanstad, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 075.
De officiële bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpomgevingsplan staat in het Zaans
Stadsblad van naar verwachting 27 september 2017.
Wilt u meer weten over het omgevingsplan Hembrugterrein, kijk dan op
http://hembrugterrein.zaanstad.nl
Ik hoop u op 10 oktober te spreken,

Met vriendelijke groeten,
Erik van Druenen
Wijkmanager Krommenie en Oude Haven
www.facebook.nl/wmkrommenie

