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Vaststelling wijzigingsplan ’Van 

IJsendijkstraat 2014’, Purmerend

 

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat zij op 9 september 2014 het 
wijzigingsplan “Van IJsendijkstraat 2014” heeft vastgesteld.

Zakelijke inhoud 

Dit wijzigingsplan (ID-code NL.IMRO.0439.WPIJSENDIJK2014-va01) wijzigt het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerrein 2013’. De veiligheidszone rond de inmiddels ingegraven lpg-tank bij tankstation Tinq, 
Van IJsendijkstraat 395, wordt aangepast. Tevens wordt op het pand Van IJsendijkstraat 403-409, wat 
in gebruik is genomen als creativiteitscentrum/ateliers, een passende bestemming gelegd. Het betreft 
een zuiver juridisch-technische aangelegenheid, alle wijzigingen die worden doorgevoerd zijn reeds 
op andere wijze planologisch mogelijk gemaakt. In dit wijzigingsplan wordt de situatie alleen formeel 
bevestigd. Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Bij het plan is 
geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen 

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 26 september tot en met 6 november 2014 ter inzage in de 
centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen 
via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website 
www.purmerend.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk 
voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan hebben ingediend, dan 
wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het 
ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd 
beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belangheb-
benden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek 
kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek 
om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.
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