
Bekendmaking

Ontwerpbestemmingsplan 2018 en

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet

geluidhinder, Broek in Waterland

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.8. lid 1 van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, maken burgemeester en wethouders van Waterland

bekend dat:

 

• het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018; en

• het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor 3 percelen,

vanaf vrijdag 5 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen voor zienswijzen.

 

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan omvat in hoofdzaak de bebouwde kern van Broek

in Waterland. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder heeft betrekking op de percelen

Cornelis Roelestraat 34, Eilandweg 31 en Molengouw 46.

 

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 kan worden ingezien:

• Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ID-nummer is: NL.IMRO.0852.BPKBR018-on01.

• In het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, Afdeling Publiekszaken, tijdens de

openingstijden.

De digitale bestandenset is beschikbaar op de website: https://www.waterland.nl/bestemmingsplan-

nen/broek-in-waterland/bestemmingsplan-broek-in-waterland-2018

 

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder tot en met donderdag 15 februari 2018 schriftelijke

zienswijzen naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u per post of per e-mail richten aan de gemeenteraad o.v.v. ‘Zienswijze

ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018’.

• Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

• E-mail: gemeente@waterland.nl.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: (0299) 658 507.

 

Inzien ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbesluit hogere waarden kan worden ingezien:
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• Op de website van de gemeente: https://www.waterland.nl/bestemmingsplannen/broek-in-water-

land/bestemmingsplan-broek-in-waterland-2018

• In het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, Afdeling Publiekszaken, tijdens de

openingstijden;

 

Zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen belanghebbenden tot en met donderdag 15 februari

2018 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u per post of e-mail richten aan het college van burgemeester en wethou-

ders o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 3 percelen’.

• Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

• E-mail: gemeente@waterland.nl.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: (0299) 658 507.

 

Inloopbijeenkomst

Op maandag 5 februari 2018 vindt van 19.00 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst plaats in het Broeker

Huis, Leeteinde 16 te Broek in Waterland. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

Tijdens de bijeenkomst zijn het ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 en het ontwerpbesluit

hogere waarden in te zien. Tevens staan medewerkers voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

 

Waterland, 4 januari 2018.
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