
Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wet-

houders van Den Haag te kennen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

a. Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Laan van Meerdervoort, Koningin Emmakade, Loos-

duinseweg en Valkenboskade. Het voormalige Gemeentelijk Industrieterrein (GIT), het park De Verade-

ming, de E.ON-centrale en de bebouwing vanaf het Verversingskanaal langs de Noordwest Buitensingel,

de Loosduinseweg tot en met de Van Geenstraat valt buiten het plangebied van het bestemmingsplan.

b. Vogelwijk 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Sportlaan, Segbroeklaan, Ranonkelstraat, Daal en

Bergselaan, De Savornin Lohmanlaan, Laan van Poot, Dr. van Welylaan, Nieboerweg en Houtrustlaan.

De kaarten met daarop de begrenzingen van de locaties liggen met ingang van 4 maart 2016 ter inzage

in het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur).

De kaarten zijn tevens in te zien op www.denhaag.nl/bestemmingsplannen.

Tegen het voornemen om voornoemde bestemmingsplannen in procedure te brengen kunt u geen

zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van onafhankelijke instanties.

Evenmin zullen er op de bestemmingsplannen betrekking hebbende stukken ter inzage worden gelegd.

Verder verloop procedure

Bij de voorbereiding van een concept ontwerpbestemmingsplan wordt aan het begin van het proces

aan de hand van een bewonersinformatiebijeenkomst geïnventariseerd wat de wensen van bewoners

en belanghebbenden zijn.

Vervolgens wordt in het kader van het wettelijke vooroverleg het concept ontwerpbestemmingsplan

voorgelegd aan het Rijk, de provincie, het waterschap en andere bij het plangebied betrokken instanties

zoals de bewoners -en bedrijvenvereniging. In het hoofdstuk ‘Gevoerd overleg’ van het ontwerpbestem-

mingsplan wordt een verantwoording gegeven op de ontvangen vooroverleg reacties.

Te zijner tijd wordt een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Voorafgaand aan de terinza-

gelegging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in het Gemeenteblad, de Staatscourant (online)

en via de website van de gemeente www.denhaag.nl/bestemmingsplannen. In die kennisgeving zal

worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe u daarover uw zienswijze kenbaar

kunt maken.

Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot

het ontwerpbestemmingsplan. Na de inzagetermijn wordt op de ingekomen zienswijzen ingegaan. De

gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast.
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