
Vaststelling bestemmingsplan

Leek-Woningbouwlocatie Midwolderweg

(voormalige kwekerij)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend,

dat de raad in zijn vergadering van 22 april 2015 het bestemmingsplan Leek-Woningbouwlocatie Mid-

wolderweg (voormalige kwekerij) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging

van de geldende beheersverordening Leek-woonwijken voor de locatie Midwolderweg (voormalige

kwekerij) en maakt de oprichting van vier woningen mogelijk. Het gebied waarop het plan betrekking

heeft wordt globaal begrensd door: Midwolderweg, Oude Zuiderweg, Groevebos en de wijk Nienoords-

rand.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan Leek-Woningbouwlocatie Midwolderweg (voormalige kwekerij) en

de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage tijdens openings-

tijden van het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum. Het bestemmingsplan met bijbehorende

stukken is ook digitaal beschikbaar via de site www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IM-

RO.0022.BPLE14HERS1-VA01). De bronbestanden van het plan zijn via de website van de gemeente te

verkrijgen.

 

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep tegen het bestemmingsplan worden

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor de behandeling van beroep is griffierecht verschuldigd. Tegen het vaststellingsbesluit kan gedu-

rende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun ziens-

wijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt en daarnaast ook be-

langhebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen bij

de gemeenteraad in te dienen.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die

waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien

gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wordt de werking van het besluit op-

geschort totdat op dat verzoek is beslist.
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