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Geachte heer/ mevrouw, 

 

In juni informeerden wij u per nieuwsbrief over de herontwikkeling van het Zorgpark Veldwijk. 

Tijdens een goed bezochte informatieavond op het gemeentehuis, op afgelopen 20 juni, 

hebben wij aan belangstellenden toelichting gegeven op de plannen voor ons Zorgpark 

Veldwijk. Het stedenbouwkundig plan is weergegeven op onderstaande afbeelding. Het 

ontwerpbestemmingsplan wordt dit najaar behandeld door de gemeenteraad van Ermelo. 

 

 

 

 

Afbeelding: Stedenbouwkundig plan Zorgpark Veldwijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 juli 2021. Het Zorgpark is gelegen in 

de zuidwesthoek van Veldwijk, ter oriëntatie: links de Oude Nijkerkerweg, aan de zuidkant Woonwijk de Maat. 
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Natuurbehoud op Zorgpark Veldwijk 

Natuur is een belangrijke kernwaarde van Veldwijk. De aanwezigheid van het vele groen, de 

bomen en verschillende diersoorten zijn kenmerkend voor ons landgoed. Bij de ruimtelijke 

inpassing van het stedenbouwkundig plan voor het Zorgpark, hebben wij zorgvuldig gekeken 

hoe wij deze aanwezige natuurwaarden kunnen behouden en versterken.  

 

Informatieavond ecologie op Veldwijk 

Voor belangstellenden organiseert GGz Centraal een informatieavond die specifiek gericht is 

op ecologie en natuurinclusief ontwikkelen in het Zorgpark Veldwijk. De gegevens over de 

bijeenkomst vindt u onderstaand. Wij nemen u graag mee in onze plannen en de maatregelen 

die wij treffen om op zorgvuldige wijze invulling te geven aan de natuur op Zorgpark Veldwijk. 

 

Informatieavond ecologie op Veldwijk 

Locatie: Beukenrode, restaurant (gelegen op Veldwijk) 

Adres:   Veldwijk 75, Ermelo 

Datum:  maandag 5 september 2022 

Inloop:  vanaf 19.15 uur (start om 19.30 uur) 

 

Vragen 

Heeft u vragen over de ontwikkelingen op Veldwijk of over deze brief? Dan kunt u terecht bij 

Roy Nieuwenhuis van GGz Centraal. U kunt een e-mail met daarin uw vraag sturen aan 

vastgoedontwikkeling@ggzcentraal.nl. 

 

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk/  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar uw komst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans Hoepel 

directeur vastgoedontwikkeling 

GGz Centraal 
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