
Vastgesteld bestemmingsplan Hendrik

van Veldekestraat te Blerick

 

 

Burgemeester en wethouders van Venlo maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

(Wro) de terinzagelegging bekend van:

 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Hendrik van  Veldekestraat ’ ( Imro  nummer

NL.IMRO.0983.BP201804VELDEKESTR-VA01).

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan enkele

wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende Nota

van wijzigingen.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 13 levensloopbestendige grondgebonden

huurwoningen aan de Hendrik van Veldekestraat te Blerick.

Het plangebied bevindt zich tussen de Hendrik van Veldekestraat en de zorgwoningen aan de Ruysstraat.

Aan de noordzijde is het Nieuwborgpark gelegen.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 9 mei tot en met 20 juni 2019

ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd:

- analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is

in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt

u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077;

- via electronische weg via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , met het

volgende identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201804VELDEKESTR-VA01.

 

Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar de landelijke website

www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar.

 

Gedurende de periode van 10 mei tot en met 20 juni 2019 kan een belanghebbende die tijdig een

zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs

niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze

te hebben ingebracht tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen.
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Voorts kan binnen de beroepstermijn van zes weken beroep worden ingesteld door belanghebbenden

voor zover dit beroep betrekking heeft op de wijzigingen die door de gemeenteraad van Venlo bij de

vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en

(overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl

voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep

schort de werking van een besluit niet op.

 

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het

bestemmingsplan Hendrik van Veldekestraat in werking met ingang van de dag na

die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening inzake het

bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet inwerking

totdat op dat verzoek is beslist.

 

 

Venlo, 8 mei 2019
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