OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Publikashon
Kolegio Ehekutivo di Etentidat Públiko Boneiru kier informá na pueblo di Boneiru en general ku pa medio di
un desishon fecha 7 di febrüari 2013, a aprobá e segundo revishon parsial di e Plan di Desaroyo Teritorial
Bonaire (ROB) pa un regulashon general di dispensashon. Un seshon di informashon i interkambio ta
wòrdu organisá konforme artíkulo 7 di Ordenansa di Desaroyo i Planifikashon Boneiru (EROB). E seshon
públiko aki lo tuma lugá djaweps anochi 7 di mart 2013, for di 18.30or or te ku19.30or den sala di
Jeugdhuis Jong Bonaire.
Kolegio Ehekutivo di Etentidat Públiko Boneiru tambe kier informá pueblo Boneriano ku for di 8 mart 2013 e
diseño pa e regulashon general di dispensashon ta na disposishon di públiko durante trinta dia na e
Direktorado di Planifikashon i Desaroyo (Dir. R&O), Kaya Amsterdam no. 21. Tambe e plan ta disponibel
digital riba website www.ro-bonaire.nl.
Durante e término di disposishon na públiko, tur hende tin e oportunidat pa apelá kontra e diseño di e
segundo revishon parsial di e Plan di Desaroyo Teritorial Bonaire (ROB) na Konseho Insular. Kehonan
mester wòrdu manda den forma di un karta, motivá, ku nòmber i adrès, dirigí na Konseho Insular di
Etentidat Públiko Boneiru.

Bekendmaking
Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat zij op 7 februari 2013 heeft
ingestemd met de bestemmingsplanherziening ten behoeve van een algemene vrijstellingsregeling.
Conform het bepaalde in artikel 7 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Bonaire
wordt er een hoorzitting gehouden. De hoorzitting vindt plaats op 7 maart 2013 van 18.30u tot 19.30u in de
zaal van Jeugdhuis Jong Bonaire.
Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt tevens bekend dat vanaf 8 maart 2013 de
ontwerp algemene vrijstellingsregeling voor een ieder gedurende dertig dagen ter inzage wordt gelegd en
bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no. 23. Tevens wordt de ontwerp algemene
vrijstellingsregeling digitaal beschikbaar gesteld via de website www.ro-bonaire.nl.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen door een ieder bezwaren tegen de ontwerp algemene
vrijstellingsregeling 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.
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