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Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering 
van 27 oktober 2011 heeft besloten om de volgende bestemmingsplannen vast te stellen: 

Bestemmingsplan Gerrit van Assendelftstraat 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van zes vrijstaande woningen mogelijk.
Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Vanaf 7 november 2011 liggen het raadsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken raadplegen in het gemeentehuis of via de websites 
www.heemskerk.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tegen het vastgestelde bestemmingsplan (vaststellingsbesluit) gedurende 
6 weken beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag. U dient aan te tonen dat u redelijkerwijs niet in staat was eerder uw zienswijze 
tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Coornhertstraat 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee woontorens van zeven bouwlagen met daarin 
maximaal 56 appartementen mogelijk.
De ingediende zienswijzen hebben geleid tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. 
Het gaat hierbij om het toevoegen van een verkeerbestemming voor ontsluiting van het pompgemaal 
en atelier.

Vanaf 7 november 2011 liggen het raadsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken raadplegen in het gemeentehuis of via de websites 
www.heemskerk.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan (vaststellingsbesluit) kan gedurende 
6 weken bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest. Verder kan eenieder die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling aangebrachte 
wijzigingen, bij genoemde afdeling beroep instellen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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