
Vaststelling bestemmingsplan Kavels 

17-21 Over de  Wijmers  Loppersum en

 bestemmingsplan Kavels  24-27

 Zuidrand  Middelstum , gemeente

Loppersum

Vaststelling  bestemmingsplan  welstandsluw  bouwen  Kavels  17-21 Over de  Wijmers  Loppersum

en  Kavels  24-27  Zuidrand  Middelstum , gemeente Loppersum

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend

dat de gemeenteraad op 25-9-2017 'Bestemmingsplan Loppersum, partiële herziening Kavels 17-21

Over de Wijmers' en 'Bestemmingsplan Middelstum, partiële herziening Kavels 24-27 Zuidrand' heeft

vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van het mogelijk maken van welstandsluw

bouwen op enkele kavels in de uitleggebieden Over de Wijmers te Loppersum en Middelstum Zuidrand.

Inzage

• Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage, van 21-11-2017

tot en met 1-1-2018;

• Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie-

nummer

NL.IMRO.0024.01BP0005-VG01 (bestemmingsplan kavels Loppersum)

NL.IMRO.0024.02BP0002-VG01 (bestemmingsplan kavels Middelstum)

Beroep

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

• van 21-11-2017 tot en met 1-1-2018;

• als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de

vaststelling heeft aangebracht.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan in werking treedt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld,

ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot

een beslissing is genomen over het beroep.
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