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Ontwerp wijzigingsplan Elkenraderweg
3/3a te Wijlre

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een ontwerp wijzigingsplan
is opgesteld voor het wijzigen van het gebruik van de gronden en bebouwing, gelegen aan de Elkenraderweg 3/3a te Wijlre, kadastraal bekend gemeente Wijlre, sectie D, nummer 3067. De initiatiefnemers
willen de bestemming wijzigingen van ‘Horeca’ naar ‘Wonen-1’.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan “Elkenraderweg 3/3a te Wijlre” en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen vanaf 30 mei 2020 tot en met 11 juli 2020 voor iedereen ter inzage.
Inzien kan via:
1.

Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden
klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van
9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op
het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

2.

De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (onderwerpen / bestemmingsplannen / overzichtbestemmingsplannen).

3.

www.ruimtelijkeplannen.nl
(www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.WPelkenraderweg3-ON01)

Zienswijzen
Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk,
maar bij voorkeur schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het College van
Burgemeester en Wethouders, postbus 56, 6270 AB Gulpen.
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak.
Dat kunt u doen door contact op te nemen met afdeling Publieksdiensten via tel. 14043.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
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