
Ontwerpbestemmingsplan

“Eemnesserweg 55” te Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat met ingang van vrijdag 5 april 2019 tot en

met donderdag 16 mei 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Eemnesserweg 55” voor een ieder ter

inzage ligt.

 

Inhoud van het bestemmingsplan

Op de locatie van makelaarskantoor Prins, op de hoek van de Eemnesserweg en entree van het

parkeerterrein Laanstraat wordt de nieuwbouw gerealiseerd met op de begane grond dienstverlenende

ruimten en/of kantoren en daarboven een zestal appartementen.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Eemnesserweg 55” met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage

in de centrale hal van het gemeentehuis van 08.00 uur tot 17.00 uur (op vrijdagen tot 16.00 uur). Hebt

u vragen maakt u dan een afspraak bij de balie Frontoffice, telefoon 035 – 548 16 11. Het

ontwerpbestemmingsplan “Eemnesserweg 55” is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website

www.ruimtelijkeplannen.nl, met planidentificatienummer (idn) NL.IMRO.0308.000080-ON01.

 

Wilt u een zienswijze indienen?

Gedurende de termijn van terinzagelegging van vrijdag 5 april 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019,

kan een ieder zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Baarn.

Dit kan schriftelijk bij de gemeenteraad van Baarn, postbus 1003, 3740 BA Baarn, of mondeling door

contact op te nemen met de heer A.J. van ’t Riet tel: 035-54 81 823.

 

De verdere procedure

Nadat de termijn voor zienswijzen is verstreken wordt bekeken of naar aanleiding van ingediende

zienswijzen het plan aangepast dient te worden. De gemeenteraad neemt een besluit over de

beantwoording van de zienswijzen en over het vaststellen van het bestemmingsplan. Nadat het

vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen voor beroep treedt het

plan in werking. Indien geen beroep wordt ingesteld is daarmee de procedure afgerond.
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