
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan

Buitengebied, wijziging Wegelaar 9’

Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet

ruimtelijke ordening het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, wijziging Wegelaar 9’

vastgesteld. Met het plan wordt het agrarisch bouwvlak ter plaatse van het perceel Wegelaar 9 te Balgoij

vergroot.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBWegelaar9-VG01. Het wijzigingsplan is op afspraak in

te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in

Wijchen. Dit met ingang van 11 april 2019. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag

tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot

12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl

 

Beroep

Tegen het ontwerpwijzigingsplan is een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijze is

het plan op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn vooral technisch van aard en hebben betrekking

op de verbeelding en de planregels.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 12 april 2019.

Gedurende deze termijn kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden

ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden

die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na

afloop van de beroepstermijn.

 

Voorlopige voorziening

Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het wijzigingsplan

na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

kan verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek

om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State

is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wijchen, 10 april 2019

Burgemeester en wethouders van Wijchen

mr. J.Th.C.M. Verheijen, burgemeester

drs. R. Boer, secretaris
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