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Intrekking voorkeursrecht plangebied 

Binnenduin, Beverwijk

 

 

(Wet voorkeursrecht gemeenten) 

Intrekking aanwijzing 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat de raad 
bij besluit van 18 december 2014 (INT-14-14326) het voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg), op de percelen gelegen binnen het plangebied Binnenduin, heeft ingetrokken. De 
betreffende kadastrale percelen zijn aangegeven op de bij het besluit horende lijst. Het besluit van 
18 december 2014 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 14 januari 2015, te 
weten op 15 januari 2015.

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscou-
rant van 14 januari 2015 tegen dit besluit tot intrekking een bezwaarschrift indienen. In het onderte-
kende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de 
datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 
bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de gemeente Beverwijk, 
Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot intrekken van de 
aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem te 
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen 
ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage 

Het besluit tot intrekking van het voorkeursrecht en de daarbij behorende stukken (de lijst van 
aangewezen percelen) liggen vanaf 14 januari 2015 tijdens kantooruren ter inzage bij de publieksbalie 
van het stadhuis, Stationsplein 48 te Beverwijk. Buiten kantoortijden is inzage mogelijk na telefonische 
afspraak met de heer P. Schekkerman, bereikbaar via het algemene nummer 0251-256256.

Beverwijk, 14 januari 2015,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk
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