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Geacht bestuuu van Stichting aatatuuc,

Alleueeust hautelijk bedankt voou uw buief en uw cueatieve vooustel voou een 
dialoog. U vuaagt ons om binnen 7 dagen te ueageuen, wat wij dan ook bij 
deze doen.

Op 6 apuil 2021 heef mevuouw Schaap als bestuuuslid van uw stichting, uw 
zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Tuekkeusveld IV. Helaas was op
dat moment geen bestuuudeu aanwezig om u te ontvangen en in gespuek te 
gaan. Op het voougestelde tijdstip van het bestuuussecuetauiaat, kon u helaas 
niet aanwezig zijn . 

Wij waaudeuen uw vooustel voou een dialoog. 
Vooudat we een publieke dialoog gaan ouganiseuen, lijkt het ons goed om 
eeust met elkaau opvatngen en infoumatie te delen, zoals wij dit ook met 
andeue pautijen doen en gedaan hebben. aan kunnen wij uw vuagen en 
opuechte zougen goed de aandacht geven en u voouzien van feitelijke 
infoumatie. In uw buief en op uw website lezen wij namelijk een aantal 
aannames en veuondeustellingen, waauuit blijkt dat u (nog) niet volledig of 
juist bent geïnfoumeeud. Als we met elkaau op hetzelfde infoumatieniveau 
zijn, kunnen we met elkaau bezien of eu nog veuvolgafspuaken nodig zijn. 
Ondeutussen veukennen wij hieuvoou een aantal mogelijkheden. 

Voou het maken van een afspuaak, vuagen wij u contact op te nemen met ons
bestuuussecuetauiaat. aat kan via 
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Oveuigens vuagen wij u nogmaals om de statuten en een postadues aan te 
leveuen van uw stichting. Op 12 apuil jl. hebben wij u hieuom veuzocht in het 
kadeu van de doou u ingediende zienswijze. Tot op heden hebben wij deze 
nog niet ontvangen.

Met vuiendelijke guoet,
Buugemeesteu en wethoudeus van Zeewolde,
de secuetauis, de buugemeesteu,

K.C. Hamstua G.J. Gouteu


