








Bijlage: Voorstel ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Meeuwen 

De toelichting en regels worden nagekeken op schrijffouten en zo nodig  aangepast. Dit zijn onder 

andere leestekens en spaties  die niet goed geplaatst zijn,  “d”en “t”s en  hoofdletters/kleine letters 

en kennelijke schrijffouten. Verder zijn de volgende aanpassingen nog gewenst: 

Toelichting 

Toevoegen naar aanleiding van de nieuwe welstandsnota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

afbeelding welstandsnota Aalburg kern Meeuwen 

Regels 

Artikel 6 Horeca 

6.2.3 Bedrijfswoning, bepalingen omtrent hoofdgebouwen 

Lid  f. indien een bouwbepaling op de verbeelding is opgenomen geldt PM.  

Lid f. moet verwijderd worden. 

Artikel 8 Tuin 

Door de huidig opgenomen regels in bestemming “ Tuin” zou het juridisch mogelijk zijn om aan de 

zijgevels van eindwoningen, een uitbouw te realiseren, tot aan de perceelsgrens.  

Een onbegrensde uitbouwmogelijkheid, in de bestemming  “Tuin”, is niet gewenst vanuit de goede 

ruimtelijke ordening  en wijkt sterk af van de gevoerde beleidslijn. Deze aanpassing is inmiddels ook 

doorgevoerd bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Eethen” . 

 

Regeling ontwerp bestemmingplan: 

8.2.1 Erkers 

Uitbouwen zoals een erker bij het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning 
mogen worden gebouwd, mits de: 

1. Ligging voor de voorgevel maximaal 1,5 m bedraagt;  
2. ligging uit de voorste perceelsgrens minimaal 2 m bedraagt; 
3. breedte niet groter is dan 2/3 van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw; 



4. bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt. 

Nieuwe regeling 

8.2.1 Erkers 

Uitbouwen zoals een erker bij het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning 
mogen worden gebouwd, mits de: 

1. diepte van de erker maximaal 1,5 m bedraagt;  
2. ligging uit de perceelsgrens minimaal 2 m bedraagt; 
3. breedte niet groter is dan 2/3 van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw; 
4. bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt. 

Artikel 14  Algemene afwijkingsregels 

14.1.1 onder a mantelzorg: 

 

Artikel moet worden: 

a. Het gebruik als afhankelijke woonruimte in een gedeelte van een bestaande (bedrijfs) 

woning en/of een uit, aan-, of vrijstaand bijgebouw bij deze (bedrijfs) woning mits: 

 

 

 



Verbeelding 

Watergangen toevoegen 

De afdeling Openbare Werken wil graag de bestemming “Water” voor een tweetal watergangen (op 

onderstaande tekening in donkerblauw aangegeven) in de nabijheid van De Witte Molen. Weliswaar 

staan deze nu nog niet op de legger van het waterschap aangegeven als A-watergang, maar dit 

betreffen potentiële  A-watergangen na overname door het waterschap . Het voorstel tot toevoegen 

van de beoogde A- watergangen  is ambtelijk besproken met het waterschap en is akkoord 

bevonden en sluit aan bij het beleid van het waterschap. De watergangen zijn dusdanig belangrijk 

dat opname in het bestemmingsplan gewenst is.. De watergang  ten oosten van het bedrijf de Witte 

Molen ligt niet in het plangebied, maar in bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Voorstel plankaart: 

 


