BESTEMMINGSPLAN KOM HUIJBERGEN 1e HERZIENING
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8,
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad in zijn vergadering van 15
september 2009 het bestemmingsplan “Kom Huijbergen 1e herziening” heeft vastgesteld.
Inhoud
Het bestemmingsplan betreft een aanpassing van het bestemmingsplan “Kom Huijbergen”
op drie onderdelen, te weten de splitsing van een perceel aan het Eiland, de toevoeging van
een aanduiding op de verbeelding aan de Demerstraat en de verduidelijking van de
verbeelding ter plaatse van de Siardus Bogaertslaan 9.
Inzien
Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 24 september 2009
gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te
Hoogerheide ter inzage.
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op
dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur. Buiten deze tijden is van maandag tot en met
donderdag van 12.30 uur tot 17.00 uur bezoek op afspraak mogelijk. U kunt hiervoor
contact opnemen met ons algemene nummer (0164) 61 11 11.
Tevens is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de
documenten op www.woensdrecht.nl onder de bekendmakingen.
Reageren
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende de
genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden
gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.
Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
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