Ontwerpbestemmingsplan ‘Meije 35-37’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
met ingang van donderdag 14 juni 2012,
gedurende zes weken (dus tot en met woensdag 25 juli 2012), het ontwerpbestemmingsplan
‘Meije 35-37’ ter inzage ligt.

• digitaal via de landelijke website:
ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke
website: bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen,
leven en werken > Plannen en Projecten >
Buitengebied Bodegraven > Bestemmingsplan
Meije 35-37
• op papier (inclusief de onderliggende stukken)
en digitaal tijdens de openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven
• de bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt
gevormd door de percelen gelegen aan de Meije
35 en Meije 37. Het bestemmingsplan Meije
35-37 biedt een planologisch-juridische regeling
voor de percelen Meije 35 en Meije 37. Op het
perceel Meije 35 wordt hiermee een bedrijfsbestemming vastgelegd waardoor op deze
locatie hobby- en bedrijfsmatige activiteiten in
bedrijfsverzamelgebouwen kunnen plaatsvinden.
Het perceel Meije 37 heeft met dit bestemmingsplan een woonbestemming gekregen.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen
zienswijzen indienen ten aanzien van het
ontwerpbestemmingsplan, naar keuze schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen
gericht te worden aan de gemeenteraad van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen
kunnen naar voren worden gebracht tijdens
openingstijden. Hiervoor dient een afspraak te
worden gemaakt met de afdeling Planontwikkeling en -regie via tel. 0172 - 522 522.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor iedereen
op de volgende wijzen ter inzage:

De gemeenteraad neemt een besluit over de
vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de
eventueel ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken.

Bekendmakingen
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. 0172 - 522 204
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Bestemmingsplannen

Dit is een extra publicatie in verband met de
wettelijke termijnen die gekoppeld zijn aan
bezwaar- en inzageprocedures.

0172 - 522 522

Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl

Daar bel je de
gemeente mee!

