
Ontwerpbestemmingsplan "Kamp ong.

en Koningin Wilhelminaweg ong."

Burgemeester en wethouders van Groesbeek maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan gedu-

rende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het plan

Het ontwerpbestemmingsplan omvat het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een

functieverandering ter plaatse van 2 percelen, gelegen aan respectievelijk de Kamp ong. en de Koningin

Wilhelminaweg ong. te Groesbeek. De voorgenomen functieverandering bestaat uit:

- sloop van 5.824 m
2
 aan bestaande tuinbouwkassen op het perceel, gelegen aan de Koningin Wilhel-

minaweg ong. te Groesbeek (tegenover Koningin Wilhelminaweg 41, 41a, 43 en 43a);

- inbreng van een gedeelte van voornoemd perceel in het project 'Beekherstel Groesbeek';

- het geheel wegbestemmen van het (agrarisch) bouwvlak op voornoemd perceel alsmede het aangren-

zende perceel, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie P. nr. 161;

- nieuwbouw van 1 vrijstaande (burger)woning op het perceel, gelegen aan de Kamp ong. te Groesbeek

(tussen Kamp 8 en 10).

Naar aanleiding van het gevoerde vooroverleg en de inspraakprocedure is ten behoeve van het plan

aanvullend onderzoek gedaan inzake het belang van het perceel aan de Kamp ong. voor (het leefgebied

van) dassen. De bevindingen uit dit onderzoek en de naar aanleiding daarvan benodigde planaanpas-

singen zijn in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan "Kamp ong. en Koningin Wilhelminaweg ong." ligt overeenkomstig het

bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 11 maart 2015 gedurende 6 weken

voor een ieder ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op:

- www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0241.BPKampKonWilhelmin-ONW1;

- http://ruimtelijkeplannen.groesbeek.nl/.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te

Groesbeek. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond

van 17.00u tot 19.00u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer D. van

Kessel, telefoonnummer 024 - 30 13 582.

Zienswijzen

Een ieder kan binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling

een gemotiveerde zienswijze op bovengenoemd(e) ruimtelijk(e) plan(nen) kenbaar maken bij de ge-

meenteraad van Groesbeek, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet/e-mail

een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie of het mondeling indienen van een zienswijze kunt

u contact opnemen met cluster Ruimte, telefoonnummer 024 - 30 13 500.
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