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Vastgesteld wijzigingsplan 

HHG Den Eng, Aalburg

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg maken bekend dat zij op 15 juli 2014 
ongewijzigd hebben vastgesteld het wijzigingsplan “HHG Den Eng”, plannummer 
NL.IMRO.0738.BPW6016-VG01.

Het wijzigingsplan voorziet er in om in het plangebied Den Eng de bestemming Groen te wijzigen in 
Maatschappelijk om het oprichten van een kerkgebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente te 
Veen mogelijk te maken. In het bestemmingsplan “De Eng” rust op het te bebouwen perceel een 
‘wetgevingszone – wijzigingsgebied 3’.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 17 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage. 
Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden (dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur en op 
dinsdag van 8.30 uur tot 20.00 uur) van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kennis worden 
genomen bij balie “Bouwen en Milieu” van het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg. 
Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, 
het plan kan tevens geraadpleegd worden middels de gemeentelijke website www.aalburg.nl.

Binnen de hierboven genoemde terinzageleggingstermijn van zes weken kan beroep worden ingesteld 
door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij 

de gemeenteraad naar voren te brengen;

Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan niet in werking 
kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten kunt u als belanghebbende een voorlopige 
voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Wijk en Aalburg, 16 juli 2014
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