Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan
Vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter
inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 15 december 2009, vastgestelde
bestemmingsplan:
-

Vlakwater 2009

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw woongebied ten westen van de
bestaande woonwijk Vlakwater, ten westen van de Merseloseweg, te Venray. Het plan heeft
betrekking op de ontwikkeling van 27 Ruimte voor Ruimte-woningen in het plangebied. Middels de
Ruimte voor Ruimteregeling wordt aan agrarische bedrijven de mogelijkheid geboden om
agrarische bebouwing af te breken en in ruil hiervoor woningen te realiseren. Het bestemmingsplan
is zowel naar aanleiding van ingediende zienswijzen als ambtshalve inhoudelijk gewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.
Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010
inzien. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.venray.nl. U
kunt beroep tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) indien:
-

u belanghebbende bent of

-

indien u niet eerder een zienswijze heeft ingediend redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet
in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen of

-

indien er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
-

de naam en het adres van de indiener

-

de dagtekening

-

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

-

de gronden van het beroep.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt, tenzij binnen die termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet
eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

