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Majesteit,
Hierbij sturen wij u het besluit van de raad van de gemeente Roosendaal van 27 januari 2022
met het bijbehorende onteigeningsplan 'De Bulkenaar Roosendaal', met het verzoek om de op
de onteigeningslijst genoemde percelen en perceelsgedeelten ter onteigening aan te wijzen.
Onteigening is nodig voor de realisatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis c.a. te Roosendaal en
de aanleg van het landschapspark en de westelijke ontsluitingsweg, zoals opgenomen in het
bestemmingsplan 'De Bulkenaar' van de gemeente Roosendaal.
Het concept van het onteigeningsplan is op 12 juli 2021 (digitaal) aan Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, Afdeling Juridisch Bestuurlijke Zaken gestuurd voor de voortoets. Op 3 september 2021
hebben wij per e-mail de reactie daarop ontvangen van de heer E. van der Boom van
Rijkswaterstaat Corporate Dienst. De reactie is in de stukken verwerkt. Verder zijn alle
onteigeningsstukken geactualiseerd en zijn alle logboeken aangevuld met het minnelijk overleg
dat na het toesturen van het concept-onteigeningsplan is voortgezet. Bij het raadsbesluit zijn de
vereiste stukken volgens de checklist verzoek aanwijzing ter onteigening gevoegd.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of nadere
informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. P.J. Aalderink op telefoonnummer 0165579437 of 06-38259561 of per e-mail p.aalderink@roosendaal.nl of met de adviseur van de
gemeente, de heer ing. E. Pekelder van Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV,
telefoonnummer 078-3030336 of 06-51496722 of per e-mail epekelder@overwatergrondbeleid.nl.
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