
Vaststelling wijzigingsplan Algemene

Herziening Borne, Watertorenerf

Het college van burgemeester en wethouders van Borne heeft op 2 april 2019 het Wijzigingsplan

 Algemene Herziening Borne, Watertorenerf ongewijzigd vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan Algemene herziening Borne, Watertorenerf voorziet in de realisatie van vijf woningen.

Vier woningen worden gerealiseerd in de voormalige huisartsenpraktijk en daarnaast één vrijstaande

woning. Het plangebied wordt globaal begrensd door de N347 aan de oostzijde, de Zuid Esch aan de

west- en zuidzijde en de Watertorenstraat aan de noordzijde.

 

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april 2019 t/m 22

mei 2019 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het wijzigingsplan kunt u inzien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBwz001-vg01. De digitale

bestanden van het vastgestelde wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpAHBwz001-vg01.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en belanghebbenden

die geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan

worden verweten, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 11 april 2019 t/m 22 mei 2019

beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de

naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep

is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te

worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze

voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige

voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen.

U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde

site voor de precieze voorwaarden.

 

Nr. 20450

STAATSCOURANT 10 april

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 20450 10 april 20191

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHBwz001-vg01
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

