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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat voor vaststelling ter inzage ligt het ontwerp bestem-
mingsplan Actualisatieplan Heerhugowaard 2015. Deze (partiële) herziening heeft betrekking op het 
gehele grondgebied van Heerhugowaard.

De gemeente Heerhugowaard heeft recent een grote inhaalslag gemaakt en beschikt nu over een 
groot aantal recente plannen. Tijdens deze inhaalslag zijn er enkele onderwerpen geweest waarbij de 
inzichten gewijzigd zijn naarmate er meer van deze nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld. 
Daarnaast zijn er maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen waarvan ondersteuning gewenst is. 
Het is onwenselijk om te wachten totdat de bestemmingsplannen worden herzien om deze punten te 
herstellen en de maatschappelijk wenselijke mogelijkheden vast te leggen. Dat kan immers meerdere 
jaren op zich laten wachten. Er is daarom vanuit efficiëntie oogpunt besloten om de diverse punten die 
naar voren zijn gekomen uit de praktijk te bundelen en gezamenlijk in een partiële herziening op te 
nemen. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:
• Wijziging van de bestemming van diverse stukken ″snippergroen″ die verkocht zijn.
• Wijziging van de bestemming van enkele stukken uitgegeven grond in de Draai.
• Vastleggen van het bestaand aantal woningen als uitgangspunt.
• Vastleggen van de zorg voor voldoende parkeerplaatsen.
• Vastleggen van de bouwmogelijkheden op de bestemmingen Tuin, Tuin – 1 en Tuin – 2.
• Wijziging van verwijzingen in het Actualisatieplan 2014 van bestemmingsplan Oosttangent of 

Oostangent naar ″Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan″.
• Verbetering van bestemmingsplan Zuid Oost Hoek, waarbij een perceel dat nu als Groen bestemd 

is gewijzigd wordt in de bestemming Wonen.
• Verbeteringen bij het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid West, het opnemen van een 

aanduiding sba-1 en het positief bestemmen van een deel van een woning.
• Opnemen van bestaande gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in de bestem-

mingsplannen.
• Opnemen van een passende regeling voor de woningen die gerealiseerd zijn op het perceel Jan 

Glijnisweg 89 en 89a op basis van een Uitgebreide Omgevingsvergunning.
• Wijzigen van de bestemming voor het perceel Jan Glijnisweg 12 van Agrarisch in Wonen op basis 

van de ruimte-voor-ruimteregeling.
• Wijzigen van de bestemming voor Middenweg 163, waarbij de mogelijkheid voor de vestiging van 

een supermarkt komt te vervallen.
• Wijzigen van de maximale maten voor reclamezuilen in het bestemmingsplan Zandhorst e.o. zodat 

deze overeenkomen met de maximale maten die zijn toegestaan op basis van het recentere 
reclamebeleid.

• Wijzigen van de bestemming ″Bedrijf -3″ van het bestemmingsplan Zandhorst e.o., zodat de 
bestaande mogelijkheden voor ABC-goederen beter tot hun recht komen.

• Wijzigen van het bestemmingsplan Oud Centrum aangezien openbare parkeerplaatsen per abuis 
bestemd zijn voor de bestemming Wonen in plaats van Verkeer.

• Wijzigen van het bestemmingsplan Oud Centrum aangezien de mogelijkheden voor horeca-
voorzieningen niet in overeenstemming zijn met de bestaande situatie.

• Wijziging van het bestemmingsplan Stadshart, waarbij de bestemming Horeca ter plaatse van de 
Libelle komt te vervallen en gewijzigd wordt in een aanduiding voor een Horecabestemming, 
waarbij uitgegaan wordt van een horeca-categorie 3.

• Beperken van prostitutie en seksinrichtingen en uitsluiten van deze functies binnen het plangebied 
van bestemmingsplan Beveland 2010.

Terinzageligging 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 april 2015 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. De openingstijden van Info(n)oord zijn: maandag, woensdag en 
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.
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Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als u bij zoekterm de naam Actualisatieplan Heerhugowaard 2014 invult of de volgende code: IDN 
NL.IMRO.0398.BP48ACTUALISATIE2-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerp-
plan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 
390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht 
vooraf contact op te nemen met de heer M. Waardenburg telefoonnummer 14-072, e-mail 
m.waardenburg@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 7 april 2015

Burgemeester en wethouders van hugowaard,
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