
Ontwerpbestemmingsplan Generaal

Foulkesweg 89

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen maken bekend dat met ingang van 17

januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Generaal Foulkesweg 89” ter inzage ligt.

Inhoud en begrenzing bestemmingsplan

Eigenaar en initiatiefnemer heeft het voornemen om een extra woning op het perceel Generaal

Foulkesweg 89 te realiseren. De extra woning zal worden gerealiseerd achter de bestaande woning,

gelegen op de hoek van de Generaal Foulkesweg met de Boeslaan. Het huidige perceel wordt kadastraal

gesplitst, waarbij het nieuwe perceel ontsloten zal worden via de Boeslaan. Het ontwerpbestemmingsplan

“Generaal Foulkesweg 89” maakt het planologisch mogelijk de gewenste woning te realiseren.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 17 januari 2019 gedurende zes weken

(tot en met 27 februari 2019) ter inzage bij Publiekszaken, Markt 22. Publiekszaken is op woensdagochtend

geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 19.00 uur. De stukken kunnen

ook op afspraak worden ingezien tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Via de gemeentelijke website

(www.wageningen.nl) kunt u een afspraak maken.

Online inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens online te raadplegen en te verkrijgen via de website

www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0289.0077GenFoulkes89-ONT1.

Reageren

Tot en met 27 februari 2019 kan iedereen zijn of haar zienswijzen ten aanzien van het

ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. Uw schriftelijke zienswijze

kunt u onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Generaal Foulkesweg 89’ sturen

naar de raad van de gemeente Wageningen, postbus 1, 6700 AA Wageningen. Voor het mondeling

indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer U. Yntema van het team Beleid en

Projecten, telefoonnummer (0317) – 492 931.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over het indienen van zienswijzen of het plan, kunt u contact opnemen met

Publiekszaken, telefoonnummer (0317) – 492 400.
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