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Wijzigingsplan Caspar de Roblesstrjitte 

5, 7, 9 en 11, It Dwers 2, 4, 6, 8 en 10 en 

Mounestrjitte 14 en 16 te Kootstertille, 

Achtkarspelen

 

 

Inleiding 

Het wijzigingsplan geeft een regeling voor de (her)bouw van woningen op de percelen Caspar de 
Roblesstrjitte 5, 7, 9 en 11, It Dwers 2, 4, 6, 8 en 10 en Mounestrjitte 14 en 16 te Kootstertille. De SWA 
wil de bestaande woningen op deze adressen vervangen door vijf nieuwe twee-onder-een-
kapwoningen. Voor de bouw van zes woningen is reeds een omgevingsvergunning aangevraagd. 
Beide besluiten worden gecoördineerd voorbereid. Op 14 september 2014 heeft het college het 
wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld. Hierdoor kan gelijktijdig de omgevingsvergunning verleend 
worden.

Ter inzage 

Vanaf 24 september tot en met 4 november 2014 liggen het wijzigingsplan en de omgevingsvergun-
ning ter inzage.
Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning kunt u inzien:
– in het klantcontactcentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis; en
– via onze website www.achtkarspelen.nl/plannen.
Het wijzigingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID 
NL.IMRO.0059.WPKtCaspDwerMoun14-VG01).

Beroep 

Tot en met 4 november 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het plan en de omgevingsvergunning 
door een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft ingediend. 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de 
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.
Het plan en de omgevingsvergunning wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, 
behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de 
Raad van State een beslissing heeft genomen.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Planting of Rik Schoonhoven van de 
afdeling Ruimte, via het algemene nummer 14 0511.
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Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,
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burgemeester
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secretaris
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