OPENBARE BEKENDMAKING
Onherroepelijk bestemmingsplan “Bebouwde kom Ossendrecht - Calfven”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat het bestemmingsplan
“Bebouwde kom Ossendrecht - Calfven”, op 12 maart 2010 onherroepelijk is geworden.
Inhoud
Dit bestemmingsplan heeft tot doel het actualiseren van de planologische situatie. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Het plangebied omvat de gehele bebouwde kom van de
kern Ossendrecht en het buurtschap Calfven, inclusief het terrein van de luchtballon en de remise.
Inzien
Het onherroepelijke bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis te Hoogerheide.
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 pdfdocumenten én de link naar het interactieve bestemmingsplan op RO-online op www.woensdrecht.nl
onder “Wonen & leven”, vervolgens “Ruimtelijke plannen”, “Kern Ossendrecht - Calfven”.
Reageren
Het is niet meer mogelijk tegen het bestemmingsplan te reageren.
Gemeenteblad
Het onherroepelijke bestemmingsplan is opgenomen in het gemeenteblad onder nummer 2009.22.
Het gemeenteblad ligt voor een ieder ter inzage op bovenvermelde locatie en gedurende bovenvermelde openingsuren. Het gemeenteblad is tegen betaling van de verschuldigde leges aldaar verkrijgbaar. Het gemeenteblad is ook verkrijgbaar op abonnementsbasis.
Verkrijging
Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten van een afschrift van genoemd bestemmingsplan op
het gemeentehuis worden verkregen.
Hoogerheide, 7 april 2010
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
A.P.E. Baart mba
M.A. Fränzel
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