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Geachte heer
Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat er op het door u ingediende plan tot op heden
geen beantwoording heeft plaatsgevonden.
De beantwoording blijkt een typisch geval te zijn geweest van “tussen wal en schip" tussen 2 van
onze medewerkers. Onze excuses hiervoor.
Bij deze treft u ons antwoord aan.
Voor Westpoort worden momenteel zogenaamde kansenkaarten opgesteld. Dit gebeurt op basis
van gesprekken met een groot aantal interne en externe kennishouders op verschillende
gebieden, van een breed uitgezette enquête onder inwoners en bedrijven in december en januari
2021 en een toekomstgesprek dat met geïnteresseerde bewoners en bedrijven is gehouden op 8
februari 2021.
De vervolgstappen in het planproces van Westpoort tot de zomer van 2021 zijn het opstellen van
toekomstperspectieven en ontwikkelscenario’s voor Westpoort. Het maken van keuzen met
betrekking tot de een stedenbouwkundig plan is pas daarna aan de orde.
Voor wat betreft uw plan melden wij u het volgende.
Er zal met u een afspraak worden gemaakt om u de gelegenheid te bieden uw plan nader toe te
lichten. Dat maakt dat de gemeente uit de eerste hand kennis kan nemen van uw ideeën en deze
kan meenemen in het vervolg van het planproces.
Wij verwachten hiermee, het zij met onbedoelde vertraging, op passende wijze te hebben
gereageerd op de indiening van uw plan in december 2020 en uw aanvullende bericht van 11
maart 2021.
Hoogachtend,
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