
Bestemmingsplan Westfields Logistiek,

gemeente Oirschot

Op 26 januari 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oirschot besloten om het bestemmingsplan

Westfields Logistiek (NL.IMRO.0823.BPBTWestfieldslog-VAST) gewijzigd vast te stellen. Daarnaast is

besloten om voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins ge-

regeld is. Bij vaststelling is besloten om wijzigingen door te voeren ten opzichte van het ontwerpbe-

stemmingsplan, deze wijzigingen zijn benoemd in de nota beoordeling zienswijzen en ambtelijke wijzi-

gingen Bestemmingsplan Westfields Logistiek. Vanaf donderdag 17 maart 2016 liggen het bestemmings-

plan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter visie. U kunt het bestemmings-

plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ligt ook ter inzage bij de Centrale Balie van

het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien kunt u een afspraak

inplannen.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Tussen de Eindhovensedijk, het Beatrixkanaal en de Oirschotse Heide is het bedrijventerrein Westfields

gelegen. Aanvankelijk was dit een regionaal bedrijventerrein voor het segment “modern gemengd”.

De ruimtevraag is echter veranderd naar (grootschalige) logistiek. Dit bestemmingsplan maakt het

mogelijk om op dit bedrijventerrein deze vraag te faciliteren.

Beroepsmogelijkheid

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd

beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA in ’s-Gravenhage.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

- die op tijd een zienswijze tegen dit plan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze tegen dit plan niet tijdig bij de

gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

- die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling in dit plan heeft aan-

gebracht.

Voorlopige voorziening

Tegelijkertijd kunnen belanghebbenden naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmings-

plan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een

verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat

op het verzoek is beslist.

 

Oirschot, 16 maart 2016

 

Nr. 14277

STAATSCOURANT 16 maart

2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2016 nr. 14277 16 maart 20161

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

