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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1. Zienswijzen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte heeft het bestemmingsplan ‘Heino,  
Lentheweg 6’ als ontwerp ter inzage gelegd. Het plan heeft van donderdag 9 juni 2022 tot en met woensdag 
20 juli 2022 ter inzage gelegen. Er is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze is binnen de termijn ingediend 
en voorzien van de benodigde gegevens.

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van deze zienswijzennota bevat de samenvatting en beantwoording van de ingekomen 
zienswijzen. In hoofdstuk 3 zijn de ambtelijke aanpassingen opgenomen en in hoofdstuk 4 zijn de wijzigingen in 
het plan beschreven. 
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HOOFDSTUK 2 ZIENSWIJZEN

2.1 Ingediende zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 9 juni 2022 tot en met woensdag 20 juli 2022 ter inzage 
gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad. Deze zienswijze is 
binnen de termijn ingediend en voorzien van de benodigde gegevens.

Zienswijze Datum zienswijze ontvangen Ontvankelijk / niet-ontvankelijk

Zienswijze 1 13 juni 2022 Ontvankelijk

Hieronder zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van beantwoording. 



4

Zienswijze 1: 

Indiener heeft de volgende zienswijze:

Argument 1

Indieners geven aan dat ze hun eigen woning zo gesitueerd hebben ten opzichte van het huidige grasveld waar 
de woning moet komen dat zij zoveel mogelijk privacy hebben gecreëerd. Door het realiseren van een woning 
op het huidige grasveld wordt deze privacy aangetast. 

Beantwoording

De privacy van de initiatiefnemers wordt niet aangetast. De woning wordt op voldoende afstand van de 
bestaande woning gesitueerd waardoor hun privacy niet wordt aangetast. 
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HOOFDSTUK 3 AMBTELIJKE AANPASSINGEN

Op verzoek van de initiatiefnemers wordt het bouwvlak 1,65 meter in de richting van de woning van 
Lentheweg 6 verplaatst. Zodat de woning op een grotere afstand t.o.v. de bestaande boom wordt gesitueerd. 
Door de grotere afstand kan deze boom behouden blijven bij het realiseren van de nieuwe woning en inrit. 
Daarnaast wanneer er takken van de boom afvallen komen deze niet op de woning terecht. Dit is als akkoord 
beoordeeld omdat dit de stedenbouwkundige structuur aan de Lentheweg niet aantast. Daarnaast blijft door 
deze aanpassing de boom behouden. 
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HOOFDSTUK 4 WIJZIGINGEN

De ingediende zienswijze heeft geen aanleiding gegeven het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. 
Er is wel één ambtelijke aanpassing toegepast. Op verzoek van de initiatiefnemers wordt het bouwvlak 1,65 
meter in de richting van de woning van nummer Lentheweg 6 verplaatst. Zodat er een grotere afstand t.o.v. de 
bestaande boom wordt gecreëerd. Door de grotere stand t.o.v. deze boom kan deze behouden blijven bij het 
bouwen van de woning en inrit. Deze boom staat op de hoek van het perceel in de buurt van Lentheweg 8 (zie 
ook onderstaand plaatje). Daarnaast wanneer er takken van de boom afvallen komen deze niet op de woning 
terecht. Dit is als akkoord beoordeeld omdat het verplaatsen van het bouwvlak de lintbebouwing aan de 
Lentheweg niet aantast. 

Lentheweg 8

Boom waarover 
het gaat

Lentheweg 6
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HOOFDSTUK 4 BIJLAGEN

Bijlage 1 Zienswijzen


