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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Publicatie Ontwerpbestemmingsplan
‘Woning Swierderkerkweg
Wijnandsrade’; ex artikel 3.1 Wet
ruimtelijke ordening gemeente Nuth

Ingevolge artikelen 3.1 en 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht maakt het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nuth bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Woning Swierderkerkweg Wijnandsrade’ ter inzage ligt. Het bestemmingsplan “Woning Swierderkerkweg Wijnandsrade” zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van een woning op de grond, kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie R nummer 446 en
plaatselijk bekend als Swierderkerkweg (ongenummerd) te Wijnandsrade.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl . Tevens ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken met ingang van 18 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Nuth. De gemeente
Nuth werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, www.nuth.nl , via het
telefoonnummer 14045 of persoonlijk aan de receptie. De afspraaktijden zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00
uur (op vrijdag tot 16.00 uur).
Gedurende de genoemde 6 weken termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten
aanzien van het voornemen tot vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kenbaar maken bij
de gemeenteraad van Nuth. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan de Raad van de Gemeente
Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt zoals
omschreven.

Een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient uiterlijk één week voor het einde
van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Nuth.
Nuth, 17 januari 2017.
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