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Bekendmaking gewijzigd vastgesteld
bestemmingsplan Vendelstraat Liempde
(pastorietuin)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad van Boxtel in zijn vergadering van 27 augustus 2019 het bestemmingsplan ‘Vendelstraat
Liempde (pastorietuin)’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vendelstraat Liempde (pastorietuin)
Het bestemmingsplan ‘Vendelstraat Liempde (pastorietuin)’ maakt de realisatie van 11 grondgebonden
woningen in de pastorietuin in het centrum van Liempde mogelijk. Er zijn zeven zienswijzen ontvangen
op het ontwerpbestemmingsplan dat van 22 februari 2019 t/m 4 april 2019 ter inzage heeft gelegen (zie
Nota van zienswijzen). De zienswijzen en interne controle hebben geleid tot diverse aanpassingen van
het bestemmingsplan. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Nota van
zienswijzen en de Nota van wijzigingen waarin de wijzigingen zijn vermeld.

Inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Vendelstraat Liempde (pastorietuin)’ is vanaf vrijdag 20
september 2019 gedurende de wettelijke beroepstermijn van zes weken digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP07Vendelstr-VST1 .
De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het
gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag
van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Indienen beroep
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep
bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:
1. een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
2. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze
naar voren heeft gebracht;
3. een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van
het bestemmingsplan zijn aangebracht ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep moet schriftelijk (gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend) worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat
de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op de website van de
Raad van State). Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen.

Inwerkingtreding
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Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen
van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient naast het
beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Griffierechten
Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.

Boxtel, 19 september 2019
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
De secretaris, De burgemeester,
A. Kraal F. Naterop
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