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Vastgesteld Uitwerkingsplan De 

Volgerlanden-West, cluster 4.1, 

Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het uitwerkingsplan ‘De 
Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.1’ is vastgesteld.
Het ontwerpuitwerkingsplan heeft van donderdag 22 mei 2014 tot en met woensdag 2 juli 2014 voor 
eenieder ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend.

Inhoud van het Uitwerkinsplan 

In het bestemmingsplan De Volgerlanden-West is ten behoeve van woningbouw een uitwerkingsbe-
voegdheid (ex artikel 3.6 Wro) opgenomen. Van die bevoegdheid wordt met het uitwerkingsplan 
gebruik gemaakt. Het uitwerkingsplan is een nadere detaillering van het bestemmingsplan De 
Volgerlanden-West en is bedoeld om de bouw van een aantal eengezinswoningen mogelijk te maken. 
Het uitwerkingsplan omvat de bouw van maximaal 10 nieuwe woningen, tussen de Laan van Welhorst 
en de Vrouwgelenweg.

Stukken ter inzage – fysiek 

Het uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.1’ ligt gedurende zes weken 
(van 25 september 2014 tot en met 5 november 2014) ter inzage in de publieksruimte van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 (openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 
uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur) en in de Bibliotheek, Hoge Kade 52 (openingstijden: maandag 
van 14.00 tot 17.30 uur, dinsdag van 14.00 tot 20.30 uur, woensdag van 10.30 tot 17.30 uur, vrijdag van 
14.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur).

Stukken ter inzage – digitaal 

U kunt de genoemde stukken ook digitaal raadplegen op www.h-i-ambacht.nl/devolgerlandenwest en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer (IDN) van het ontwerpuitwerkingsplan is: 
NL.IMRO.0531.bp01VolgerlWstUP05-3001
De ondergrond is: o_NL.IMRO.0531.bp01VolgerlWstUP05-3001.dxf
De bronbestanden van het uitwerkingsplan zijn geplaatst op: http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/DFACF7FC-
4F77-45F4-A73A-98EB607A244B/

Indienen beroep 

Uitsluitend een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend of die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen bij burgemeester en wethouders, kan tot en 
met 5 november 2014 schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwer-
kingsplan, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den 
Haag).

In werkingtreding besluit 

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van 6 november 
2014. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van 
het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
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