
Vastgesteld bestemmingsplan

‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg

2 (voorheen 6) te Didam’.

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a

en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 23 mei 2017 het bestemmingsplan “Buitenge-

bied, wijziging Kollenburgweg 2 (voorheen 6) te Didam” hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in splitsing van de woning Kollenburgweg 2 (voorheen 6) in planologisch

twee zelfstandige woningen met ieder een eigen bestemmingsvlak ‘wonen’.

Bij de vaststelling is een tekstuele aanpassing doorgevoerd in de regels (plannaam) van het wijzigings-

plan.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 1 juni 2017 gedurende een termijn van zes weken

(tot en met 12 juli 2017) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Bergvre-

destraat 10 Didam en is tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.info en/of via www.ruimte-

lijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep in-

stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Graven-

hage.

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester

en wethouders heeft kenbaar gemaakt;

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of

haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te

maken;

- een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die burgemeester

en wethouders bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigings-

plan hebben aangebracht.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen

de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige

voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het

besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 31 mei 2017

Nr. 30230

STAATSCOURANT 31 mei

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 30230 31 mei 20171


