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De Ligt IV
Voor u ligt de Nieuwsbrief De Ligt IV. Met deze Nieuwsbrief informeren we u met een zekere regelmaat over de actuele stand van
zaken. Alle Nieuwsbrieven worden op de gemeentelijke website geplaatst onder ‘Projecten/De Ligt IV’.

Informatieavond

Op 24 oktober om 19:30 uur in het gemeentekantoor te Alphen willen wij het plan aan u voorleggen en met u bespreken. Uw
inbreng kan leiden tot aanpassing van het plan. Er hebben inmiddels al een aantal bewoners naar aanleiding van Nieuwsbrief
1 een reactie gegeven op het plan. Tijdens de informatieavond komen ook deze reacties aan bod.

Voorontwerp bestemmingsplan de Ligt IV

De officiële bestemmingsplanprocedure start met de ter inzage legging van een ontwerp bestemmingsplan. Het plan wordt vooruitlopend op deze procedure eerst als voorontwerp ter inzage gelegd zodat iedereen er kennis van kan nemen en kan reageren op het
plan.
Onderstaand de aankondiging van de ter inzage legging van het plan. De aankondiging wordt geplaatst in Ons Weekblad, op de
gemeentelijke website en op www.officielebekendmakingen.nl (het digitale gemeenteblad).
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten het voorontwerp bestemmingsplan de Ligt IV,
voor eenieder ter inzage te leggen. Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer
NL.IMRO.1723.BPdeligtIV-VO01 is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan de
Ligt IV ligt met ingang van 17 oktober 2017 tot en met 27 november 2017 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de
gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA in Alphen.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor in Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt
online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@
alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerkers, dhr. A. van der Zwaluw of Mevr.
M. Korst. Voor geïnteresseerden houdt de gemeente een informatieavond op 24 oktober 2017 in het gemeentekantoor in Alphen.
Deze bijeenkomst begint om 19.30uur. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Archeologie

Zoals al eerder bij archeologisch onderzoek is vast komen te
staan is ons grondgebied van Alphen-Chaam bijzonder rijk
aan archeologische resten. Voor uitbreidingslocatie De Ligt IV
blijkt dit niet anders te zijn. Voor de zomervakantie is Antea
Group in opdracht van de gemeente Alphen-Chaam gestart
met een archeologisch proefsleuvenonderzoek. Daarbij
werden onder andere resten van een kleine nederzetting uit
de ijzertijd aangetroffen. Bijzonder voor Alphen en ook voor
Noord-Brabant is dat het waarschijnlijk gaat om nederzettingsresten uit de periode van de vroege ijzertijd en de midden ijzertijd (650-500 voor Chr.). Dergelijke nederzettingen
zijn bijzonder omdat meestal resten worden aangetroffen
uit de midden- en late ijzertijd. Tijdens het onderzoek vlak
voor de zomervakantie werd vastgesteld dat in het terrein de
nederzetting nog niet kon worden begrensd maar dat deze
verder naar het oosten doorloopt. Dit maakt dat binnen het plangebied van De Ligt IV verder archeologisch onderzoek nodig is. De
archeologen van Antea Group zijn hiermee op 5 oktober mee gestart.
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Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen? Neem dan contact op met Michelle Korst, beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 088-3821097, email: MichelleKorst@abg.nl of Alex van der Zwaluw, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 088-3821453, email: AlexvanderZwaluw@abg.nl.
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