Bekendmaking
Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op maandag 21 november 2011 een voorontwerpherziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft geen integrale herziening
van het ROB maar een herziening op punten. Het betreft de locaties waarvan hieronder een overzicht wordt gegeven. Voor
belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijzigingen van het ROB die aan de
eilandsraad ter vaststelling zullen worden voorgelegd. Tijdens deze hoorzitting worden aanwezigen in de gelegenheid
gesteld vragen te stellen en hun mening kenbaar te maken. De hoorzitting vindt plaats op maandagavond 19 december
2011 van 19.30uur-21.30uur in de zaal van Jeugdhuis Jong Bonaire.
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5-C-38 (manege/pensionstalling)
4-E-3104 (opslag achter Peking)
Woongebied langs oostzijde van de weg naar
Rincon (ten noorden van 4-B-60)
4-B-28 en 38, Bonabista
Woonwijken Belnem zuid, bestemming
4-H-301 te Belnem zuid
Industrieterrein, rooilijn
Woongebied 1, rooilijn
Woonwijken, woningdichtheid
4-E-2392 ten noorden van benzinestation Kaya
Korona
Kaya Korona midden-noord, bestemming eerste
lijnspercelen
4-E-3175, blokkenfabriek aan Kaya Sabina
2-D-10 en 12, rechts aan weg naar Rincon
(jeugdrecreatie, kunuku Arowak).
4-D-2633, 4-F-569,667,719,1062 (Car.Laundry)
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Harbor Village-Eden Beach
Club Nautico, centrum
4-D-625,626,627, 628,629,630,1056
Zeezicht, centrum
4-E-3201, Amboina
Esmeralda
Artikel 63 v/d voorschriften
4-E-174, Antriol-kaya Hernandez
Zuidelijke punt van perceel 4-B-1,Mentor
6-B-56, Kaminda Sorobon-Kontiki
10 locaties voor het aanleggen/bebouwen van
pieren
Locatie ten oosten van Hato, nabij put, zendmast
Aanduiding van zendmastlocaties te Subi Rincon,
Belnem en Tera Cora
4-H-47 te Punt Vierkant, groengebied
Strook grond ten westen van Kaya Pueblo, Nort
Salinja

Het bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire maakt tevens bekend dat vanaf dinsdag 3 januari 2012 de ontwerpherziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) voor een ieder gedurende dertig dagen ter inzage wordt
gelegd bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer aan de Kaya Amsterdam no. 23. Tevens zal de ontwerp-herziening
van het ROB digitaal beschikbaar zijn via de website www.bonairegov.an en www.ro-bonaire.nl.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen door een ieder bezwaren tegen de ontwerp-herziening van het
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire worden ingediend bij de eilandsraad. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en
voorzien van naam en adres gezonden te worden aan de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire, door tussenkomst
van het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, Kaya Amsterdam no. 23 op Bonaire.
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