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Bestemmingsplan Vogelenzang 2010 – 

eerste herziening vastgesteld, 

Bloemendaal

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 25 september 
2014 het bestemmingsplan Vogelenzang 2010 – eerste herziening heeft vastgesteld. Dit bestemmings-
plan is opgesteld om medewerking te verlenen aan de bouw van drie woningen in particulier 
opdrachtgeverschap op het perceel Vogelenzangseweg 81 te Vogelenzang.

Bestemmingsplan raadplegen 

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 10 oktober t/m 20 november 2014 ter inzage. 
Via de website www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bestemmingsplannen kunt u het bestemmings-
plan digitaal raadplegen. Kijk hiervoor onder het kopje Vogelenzang > vastgesteld.

Wilt u het bestemmingsplan liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur 
terecht bij:
1. Het gemeentehuis van Bloemendaal, Brouwerskolkweg 2 te Overveen.
2. De dependance Bennebroek, Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Beroep instellen 

Tussen 10 oktober t/m 20 november 2014 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen 
tegen het bestemmingsplan Vogelenzang 2010 – eerste herziening:
• Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend.
• Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een 

zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op 
www.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze beroepster-
mijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt 
toegekend, treedt het betreffende onderdeel van het bestemmingsplan niet in werking, voordat er op 
het beroep is beslist.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan, neem dan contact op met de projectleider, de heer 
J. Rozema (023–5225708 of j.rozema@bloemendaal.nl).
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