
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan

“Pastoor van Winkelstraat 98” in Schaijk

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke

ordening bekend dat het wijzigingsplan “Pastoor van Winkelstraat 98” in Schaijk op 19 februari 2019

is vastgesteld.

Inhoud van het p   lan

Het ontwerpwijzigingsplan maakt de splitsing van de woning aan de Pastoor van Winkelstraat 98 in

Schaijk mogelijk. Het betreft een pand met cultuurhistorische waarden, waardoor gebruik gemaakt kan

worden van de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van woningsplitsing in het bestemmingsplan

Buitengebied.

Het plan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van enkele ambtshalve wijzigingen. De vereiste

kwaliteitsverbetering (inpassing) was per abuis niet als bijlage toegevoegd. Ook is er een voorwaardelijke

verplichting in de regels opgenomen dat de inpassing wordt gerealiseerd en in stand moet worden

gehouden.

De plannen bekijken?

Het wijzigingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 6 maart 2019 tot en met 16

april 2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan

worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Het wijzigingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl

met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPWbgb2018pvwink98-VG01

(http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1685.BPWbgb2018pvwink98-VG01).

Reageren?

Als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een

zienswijzen in te dienen kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een

beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500

EA ’s Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking treden van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Heeft u tijdig een

beroep ingediend en wilt u niet dat het bestemmingsplan al in werking treedt, dan kunt u tevens een

verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op uw verzoek

is beslist.

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met

de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail info@landerd.nl.
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