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Geachte (geanonimiseerd)

Op 28 juli 2022 hebben wij w bezwaarschrift gericht tegen het ‘Masterplan Binnenstad recht 

straatbeeld in de Leeuweringerstraat en het verdwijnen van parkeerplaatsen binnen het gehele 

Masterplan zonder alternatief’. 

In uw bezwaarschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met het besluit van de gemeente van dd. 7 

juli 2022 over het Masterplan binnenstad. U geeft hierbij aan dat u het niet eens bent met: 

- _ Het straatbeeld van de Leeuweringerstraat, u had hier graag een slinger in de weg gezien; 

- _ Het verdwijnen van parkeerplaatsen. 

Niet-ontvankelijk 

U heeft bezwaar gemaakt tegen een politiek besluit. Tegen een politiek besluit kan geen 

bezwaarschrift worden ingediend. Wanneer het Masterplan wordt uitgevoerd betreft dit feitelijke 

handelingen en tegen feitelijke handelingen kan er geen bezwaar worden gemaakt. Dit zijn geen 

besluiten waar bezwaar tegen kan worden gemaakt. Uw bezwaarschrift is niet-ontvankelijk. 

Vervolg 

Uw bezwaarschrift is niet-ontvankelijk. De gemeenteraad is hier akkoord gegaan met een Voorlopig 

Ontwerp voor de herinrichting van de Markt en omgeving. In het raadsvoorstel is duidelijk verwoord 

welke zorgen er de omgeving leven. Er zijn meerdere gevallen waarin men geen bezwaar kan maken 

tegen een beslissing van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een verordening. 

Deze beslissingen zijn algemeen bindend. 

Mochten er in het vervolg nog verkeersbesluiten worden genomen of vergunningen worden verleend, 

kunt u daar wel bezwaar tegen maken. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 



L. Hoekmeijer 

Omgevingsmanager 
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