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Geachte dames en heren, 

We hebben uw brief via de email van dhr. Van Eijk ontvangen. In deze brief geeft u aan dat u 

zorgen, vragen en aanbevelingen heeft over de voorgenomen uitbreiding van de Lidl. Voordat we 

hierop ingaan willen we u bedanken voor de moeite die u neemt om hierin met ons mee te 

denken. Om enige ongerustheid weg te nemen: het ontwerp dat Lidl aan u heeft getoond was het 

voorlopige ontwerp en er is dus nog ruimte voor aanpassingen. We hebben als gemeente zelf ook 

nog randvoorwaarden die in dit plan verwerkt moeten worden voordat we onze goedkeuring 

verlenen. Aan de vraag van Lidl tot uitbreidingsruimte van de Lidlwinkel hebben we de eis gesteld 

dat het parkeerterrein klimaat adaptief moet worden ingericht. 

In zijn algemeenheid is het belangrijk om te weten dat op dit kleine terrein een aantal belangrijke 

zaken een plaats moeten krijgen, zoals parkeren, groen, waterhuishouding/ klimaatadaptatie, 

verkeer en veiligheid. In de ruimtelijke onderbouwing die bij het bouwplan hoort, worden al deze 

zaken nadrukkelijk onderzocht en beschreven. Op basis daarvan wordt er een civiel ontwerp 

gemaakt, dat Lidl in overleg met ons nader uitwerkt tot een definitief ontwerp. Uw reactie wordt 

daarin betrokken. Op basis van deze stukken zal de omgevingsaanvraag worden ingediend. We 

zullen u daarover via de email (van de indiener van uw bewonersbrief (rvavaneijk@gmail.com) 

informeren. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 K. Kerstens  

projectleider ruimtelijke ontwikkeling 
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