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Beste geïnteresseerden in Mierbeek-Noord,
In juni informeerde ik u over de laatste stand van zaken van de ontwikkeling van bedrijventerrein Mierbeek-Noord. Via
deze mail wil ik u graag informeren over de voortgang van dit project.
Het toewijzingsbeleid is besproken in de commissie Ruimte op 7 juli
Op 7 juli jl. heeft de commissie Ruimte vergaderd over het toewijzingsbeleid. Tijdens deze vergadering hebben zij hun
wensen en bedenkingen meegegeven aan het college van B&W over het beleid. Wij gaan nu aan de slag om deze
opmerkingen te verwerken. Het toewijzingsbeleid wordt hierop aangepast. Zodra het college het nieuwe beleid heeft
vastgesteld informeren we u hierover.
De vaststelling van het bestemmingsplan is opnieuw uitgesteld
In juni informeerden wij u dat we het bestemmingsplan op 29 september willen laten vaststellen door de
gemeenteraad. In verband met verdere afstemming met andere partijen (zoals de provincie) en de aanpassingen die we
nog moeten doen aan het toewijzingsbeleid, is de planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan opnieuw
uitgesteld. Zodra de nieuwe planning bekend is informeren we u hierover.
Er is veel belangstelling voor Mierbeek-Noord, de inschrijfprocedure is nog niet gestart
Zoals u wellicht weet is er veel belangstelling voor de bedrijfskavels in Mierbeek-Noord. In totaal hebben – tot nu toe –
zo’n 16 bedrijven in milieucategorie 3.1 en 3.2 interesse getoond. De officiële inschrijfprocedure is echter nog niet
gestart. We weten niet zeker of deze bedrijven zich straks ook daadwerkelijk in gaan schrijven. Gezien de getoonde
interesse verwachten wij wel dat er straks meer vraag is dan aanbod.
Nadat het college het toewijzingsbeleid heeft vastgesteld kan de inschrijving voor bedrijfskavels voor Mierbeek-Noord
worden opengesteld. U heeft zich bij ons gemeld als geïnteresseerde, dit is nog geen officiële inschrijving. Wel
informeren wij u direct zodra u zich kunt inschrijven. De inschrijving gaat open voor iedereen. Ook bedrijven die zich
vooraf niet bij ons hebben gemeld kunnen zich inschrijven.
Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe planning informeer ik u daarover. Ik hoop u hiermee voor nu voldoende
te hebben geïnformeerd. Als er tussentijds toch vragen zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Wilt u op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws van de gemeente? Meld u dan hier aan voor de digitale
ondernemersnieuwsbrief.
Vriendelijke groet,
Jeske van Dommelen | Accountmanager bedrijven
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