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Onderwerp: Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met ingang van 21 februari 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan KC Kolham gedurende zes 

weken ter inzage. Op 20 februari 2019 is dit gepubliceerd middels onderstaande tekst. Vanwege de 

aard van de ontwikkeling, willen wij u hierover informeren.  

 

Inhoud van het plan 

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw kindcentrum (KC) in het kader van het 

Scholenprogramma. De voorgenomen bouw vindt plaats op het lege perceel aan de Eikenlaan in 

Kolham, naast/achter het dorpshuis aan Hoofdweg 81a in Kolham. 

 

Betrekken van stakeholders 

Het voorontwerp bestemmingsplan KC Kolham en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 

donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 3 april 2019. Tijdens deze periode is het 

voorontwerp bestemmingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer 

NL.IMRO.1952.kolikckolham-vo01 en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > 

Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Kolham. Een papieren versie van het voorontwerp 

bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te 

Hoogezand) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren). 

 

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dit kan 

schriftelijk of mondeling. Ook is er een inloopbijeenkomst. 

 

Naast de hierboven benoemde officiële weg worden stakeholders geïnformeerd en uitgenodigd per 

brief (directe omwonenden), nieuwsbrief (overige dorpsbewoners en ouders) en via (social) media 

en persbericht. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Inloopbijeenkomst 

Op 12 maart 2019 wordt over het voorontwerp bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden 

in het dorpshuis te Kolham (Hoofdweg 81a). Deze inloopbijeenkomst duurt van 19:30 uur tot 21:00 

uur en is vooral bedoeld om het plan voor het kindcentrum te kunnen bespreken met 

geïnteresseerden, hen te informeren en inbreng uit het dorp te vergaren. Het is een informele 

bijeenkomst, geen officieel inspraakmoment. Een ieder is van harte welkom om deze bijeenkomst 

bij te wonen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 




