
Ontwerpbestemmingsplan

herontwikkeling locatie ’t Maskelyn te

Augustinusga

Inleiding

Het bestemmingsplan ‘herontwikkeling locatie ’t Maskelyn Augustinusga’ geeft een regeling voor de

herontwikkeling van het voormalig schoolterrein van ’t Maskelyn aan de W.B. van der Kooiwei te

Augustinusga. Het plan bestaat uit de bouw van twee levensloopbestendige woningen en een groen

parkje dat ook als waterberging kan dienen. Voor de woningen zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden

opgesteld die ook het nieuwe welstandskader voor deze locatie vormen.

Het voorontwerpbestemmingsplan en het nieuwe welstandskader hebben van 11 april tot en met 8 mei

2019 ter inzage gelegen voor inspraak en overleg. Er zijn geen reacties ingediend. De volgende stap is

dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt voor zienswijzen. Omdat de stedenbouwkundige

randvoorwaarden, met daarin het nieuwe welstandskader, iets zijn aangepast worden ook deze opnieuw

ter inzage gelegd. Enkele voorwaarden klopten niet, waren overbodig of waren teveel in detail gesteld.

Ter inzage

Vanaf 20 juni tot en met 31 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan en het nieuwe welstandskader

ter inzage.  

De plannen kunt u inzien:

- in het Klant Contact Centrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en;

- via onze websitewww.achtkarspelen.nl/plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID

NL.IMRO.0059.PHAgMaskelyn2019-ON01). 

Zienswijzen

Tot en met 31 juli 2019 kunt u uw zienswijze kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een

afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam,

adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

Brief: Een zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285

ZV Buitenpost.

E-mail: Een zienswijze per e-mail verstuurt u naar gemeente@achtkarspelen.nl

Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak voor 12 juli 2019.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. Planting van

het team Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 14 0511.
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