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Geachte omwonende van de Groenekanseweg 32, 
 
Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan is het voormalige schoolgebouw ''t Nijepoortje' gelegen. Dit 
schoolgebouw is momenteel niet meer in gebruik en komt voor herontwikkeling in aanmerking. Wij werken 
een plan uit om dit gebouw te slopen en hier maximaal vier woningen en een kleinschalige bedrijfsopslag te 
realiseren en de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12 uit te breiden.  
 
Bestemmingsplan  
De voorgenomen herontwikkeling is niet passend binnen het huidige geldende bestemmingsplan 'Groenekan 
2009'. Planologisch-juridisch is het noodzakelijk om te regelen dat het huidige bestemmingsplan wordt 
herzien. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 gedurende zes 
weken voor een ieder open voor inspraak en wordt ook vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg. Het 
voorontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via het plannummer 
NL.IMRO.0310.20009BP0004-VO01. 
 
Uitnodiging (digitale) informatiebijeenkomst 14 april a.s. van 19:30 tot 21:00 uur 
Wij organiseren tijdens deze inspraakperiode ook een (digitale) informatiebijeenkomst waarin het plan wordt 
toegelicht. U kunt dan kennis nemen van de plannen en er is ruimte voor het stellen van vragen.  
U bent van harte welkom om aan deze bijeenkomst deel te nemen.  
 
Aanmelden voor 8 april 
U kunt zich hiervoor opgeven vóór 8 april a.s. via: s.beuman@debilt.nl. 
Geeft u daarbij aan: 
• Uw naam en emailadres; 
• Welke vragen u reeds heeft. Dan kunnen wij deze (en mogelijke antwoorden) al mee nemen in de 

presentatie. Uiteraard is er tijdens de avond ook nog voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

 

U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst van ons een link van het programma Teams om deel te kunnen 
nemen. Hiervoor hebben wij dus uw emailadres nodig. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om. Houd  

hiervoor uw mailbox in de gaten. 
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Vragen 

Voor vragen over het project kunt u terecht bij de projectleider Sjoerd Bazuin via s.bazuin@debilt.nl.  
Ook is veel informatie te vinden op onze website: https://www.debilt.nl/wonen-en-

bouwen/projecten/herontwikkeling-groenekanseweg-32-groenekan 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Saskia Beuman 
Assistent projectleider  
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