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Voorontwerp Bestemmingsplan 

Buitengebied Boxtel 2006, herziening 

Koppenhoefstraat 14

 

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken, dus tot en met 
donderdag 2 februari 2012, ter inzage ligt het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 
2006, herziening Koppenhoefstraat 14. 

Inhoud 

De ontwikkeling heeft betrekking op de locatie Koppenhoefstraat 14. De locatie is gelegen in het 
buitengebied van Boxtel en grenst aan de A2. In het verleden was op deze locatie een kippenbedrijf 
gevestigd in combinatie met een eiersorteercentrum. Het kippenbedrijf is reeds beëindigd met 
gebruikmaking van de zogenaamde RBV-regeling.
Het plan behelst een omzetting van het eiersorteercentrum, inclusief omliggende agrarische gronden 
in het concept ‘Classic Park’. In dit concept wordt liefhebbers van klassieke auto’s in het bestaande 
bedrijfspand een ontmoetingsplek geboden in de vorm van een museum voor mobiel industrieel 
erfgoed.

Inzage 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan tot en met donderdag 2 
februari 2012 ter inzage in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt, en in de bibliotheek aan 
de Burgakker. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en 
op woensdag en donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur. Op maandag 26 december 2011, Tweede 
Kerstdag, is het gemeentehuis gesloten. Het gemeentehuis is op maandag 2 januari 2012 pas na 11.00 
uur geopend.

Inspraakreacties 

Tot en met donderdag 2 februari 2012 kan iedereen een inspraakreactie indienen op dit voorontwerp-
bestemmingsplan. Een schriftelijke inspraakreactie moet worden gericht aan de gemeenteraad van de 
gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel onder vermelding van ‘zienswijze voorontwerp 
Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 2006, herziening Koppenhoefstraat 14’. Voor het indienen van 
een mondelinge inspraakreactie of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (0411) 65 58 96.

Boxtel, 22 december 2011

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
J.K. Fraanje.

De burgemeester,
F.H.J.M. van Beers.
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