
Ontwerpbestemmingsplan

“Heiliglandsestraat 19 Groessen”,

gemeente Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

 

het ontwerp bestemmingsplan “Heiliglandsestraat 19 Groessen”

 

Aan de Heiliglandsestraat 19 te Groessen staat momenteel een vrijstaande woning met enkele

bijgebouwen. Deze opstallen zullen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw van een

vrijstaande woning en schuur meer oostelijk op het perceel die tevens landschappelijk zullen worden

ingepast. Dit voornemen past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, omdat

de beoogde nieuwbouwlocatie een agrarische bestemming heeft. Om het initiatief mogelijk te maken

is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan “Heiliglandsestraat 19 Groessen” ligt met ingang van donderdag 18

april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket

omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u

een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of

via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op http://0226.ropubliceer.nl of op

www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED020-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de

gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 28 mei 2019 een afspraak

te maken met de behandelend ambtenaar.

 

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.

 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een

afspraak maken met behandelend ambtenaar Marion Wiggers van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de
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gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088

695 3000.

 

Staatscourant 2019 nr. 21568 17 april 20192


