
Nr. 3886
14 februari

2013

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg – 

Gageldijk, Stichtse Vecht

 

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan Herenweg – Gageldijk vanaf vrijdag 15 februari tot en met donderdag 28 maart 2013 ter 
inzage ligt.

Inhoud 

Het plangebied betreft de stedelijke randzone in het oostelijk deel van het landelijk gebied van de 
gemeente Stichtse Vecht. Het gebied ligt ten oosten van de bebouwde kom van Maarssen en bevat 
(een deel van) de percelen gelegen aan de Herenweg, Gageldijk en enkele percelen aan de Maarsse-
veensevaart. Het bestemmingsplan vervangt de verouderde bestemmingsplannen voor dit gebied en 
is overwegend conserverend van aard. Ontwikkelingen waarvoor al een planologische ontheffings- of 
vrijstellingsprocedure is doorlopen, worden in het bestemmingsplan opgenomen. Nieuw in het 
bestemmingsplan is een uitgewerkte Ruimte voor Ruimte regeling.

Inzien 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPHerenwegGagelMRS-OW01) met de bijbeho-
rende stukken vanaf vrijdag 15 februari 2013 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf 
dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 28 maart 2013 bij het Omgevingsloket 
van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m 
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met Nanda Bader (0346-
254000).

Informatieavond 

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk bent u op maandag 4 maart 
vanaf 20.00 tot 21.30 uur welkom op de inloopavond in de kantine van het gemeentekantoor in 
Maarssen, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van 19.30 tot 20.00 uur vindt met de raad een voorbespre-
king plaats over de beleidsuitgangspunten van het bestemmingsplan.

Reageren 

U kunt vanaf vrijdag 15 februari 2013 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een 
zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Herenweg Gageldijk Z/13/20999, richten aan De Gemeenteraad van Stichtse 
Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan Nanda 
Bader (0346-254000).
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