
 

Na de inloopavond van 6 december zijn we aan de slag gegaan met de 

opmerkingen die we ontvingen. In deze nieuwsbrief lichten we de 

aanpassingen toe, evenals de vervolgstappen in de procedure.  

De kinderboerderij heeft in een overleg met de gemeente op 23 januari 2019 

positief gereageerd op de aangepaste plannen. 

 

Planaanpassingen 
1. Vlonder / brug over wadi 

Dit was een voorstel om de kwaliteit van het gebied te verhogen, maar leidde 

tot kritische vragen op de inloopavond. Om deze reden vervangen we de 

brug/vlonder door een duiker (buis onder het normale pad door). 

2. Ligging wadi 

De wadi was doorlopend tot in de dierenweide ontworpen. Vanwege uw zorgen 

dat er overlast op kan optreden door de combinatie van dieren en water, wordt 

de wadi buiten de weide om gelegd.    

3. Afstand dierenweide tot woningen 

Door de verlegging van de wadi komt de nieuwe dierenweide op circa 8 meter 

in plaats van 6 meter van de bestaande woningen te liggen.   

 

Vervolgproces 
Begin februari starten de grondonderzoeken en hoogtemetingen in de 

openbare ruimte om de mogelijkheden voor de wadi in beeld te brengen.  

De wadi zoals deze in de laatste plannen is ingetekend wordt binnen de 

bestemming “Groen” aangelegd. Voor de aanleg van de wadi is geen 

vergunning nodig. Dat betekent dat er geen bezwaar tegen kan worden 

gemaakt.   

 

Voor de verplaatsing van de dierenweide zal medio februari / maart een 

reguliere omgevingsvergunning worden aangevraagd, die wordt gepubliceerd 

op de gemeentepagina.    

Wanneer de omgevingsvergunning is afgegeven, kan medio april / mei de 

daadwerkelijke verplaatsing van de weide plaatsvinden. Er wordt dan een 

nieuw hekwerk en een nieuwe schuilgelegenheid voor de dieren geplaatst. 

 

De nieuwbouw  
De procedure om een groter woningaantal te kunnen realiseren op de 

woningbouwlocatie wordt apart doorlopen. Het betreft een uitgebreide 

omgevingsvergunning waarover college en raad een besluit nemen. Dit zal 

worden gepubliceerd op de gemeentepagina. In beide procedures hebben 

omwonenden de mogelijkheid om bezwaar kenbaar te maken. 

 

 
INFORMATIE OP DE WEBSITE 
 

Op de homepage van 

www.bunnik.nl kunt u onder 

 ‘ik wil meer weten over’  klikken 

op ‘ontwikkelingen  Rozelaar’ 

 

Op de website staat een 

opsomming van veelgestelde 

vragen. Binnen een aantal 

antwoorden zijn overwegingen 

benoemd die we nog zouden 

maken om het plan te verbeteren. 
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