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Houtsniplaan 2015, Renkum

 

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening bekend dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid:
1- ‘Van der Molenallee – Berkenlaan 2015’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking het perceel 

Berkenlaan 8 te Doorwerth en behelst het op die locatie slopen van het voormalige Politiebureau 
en de herbouw van 11 grondgebonden woningen. Het perceel is kadastrale bekend als Doorwerth, 
sectie C, nummer 4021;

2- ‘3b4 zuidoost 2015’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 2 grondgebonden woningen 
mogelijk in het gebied 3b/4 te Renkum, achter de woningen aan de Bram Streeflandweg 30, 32, 34 
en 36. Ter plaatse geldt nu een ‘uit te werken woonbestemming’ voor twee woningen. Het nieuwe 
bestemmingsplan betreft een uitwerkingsplan voor de uitwerking van de genoemde bestemming. 
In deze situatie is het college van burgemeester en wethouders bevoegde het bestemmingsplan 
vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als 
Renkum, sectie B, nummers 3942, 3943, 3944 en 3945. De twee woningen worden gerealiseerd op 
de percelen 3942 en 3943. Perceel 3945 krijgt een groenbestemming en perceel 3944 krijgt een 
bestemming als achtertuin bij woning Bram Streeflandweg 30;

3- ‘W.A. Scholtenlaan – Houtsniplaan 2015’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 5 grondgebon-
den woningen mogelijk aan de W.A. Scholtenlaan, hoek Houtsniplaan te Doorwerth. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als Doorwerth, sectie C, nummers 
4322 en 3611 (deels).

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien 
van het voornemen de bestemmingsplannen te gaan wijzigen. Zodra de ontwerpbestemmingsplannen 
ter inzage zijn gelegd kunt u stukken inzien. De verwachting is dat de bestemmingsplannen binnen 
circa 3 maanden in ontwerp ter inzage worden gelegd.
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