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Vaststelling bestemmingsplan Kern Sleeuwijk: Brede school

De raad van de gemeente Werkendam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening

overwegende dat het bestemmingsplan tot gevolg heeft dat er een brede school gebouwd
kan worden aan de Esdoornlaan te Sleeuwijk.
Het ontwerp bestemmingsplan "Kern Sleeuwijk: Brede school" vanaf 20 maart 2015 tot en
met 30 april2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage heeft gelegen met de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Tegen het ontwerp bestemmingsplan één zienswijze is ingediend.
Deze zienswijze is samengevat, van een gemeentelijke reactie voorzien en in de nota van
zienswijzen verwoord, waaraan de raad zich conformeert.

besluit:

1. Vast te stellen het bestemmingsplan Kern Sleeuwijk: Brede school, inclusief de
Nota van zi waarin de nde nomen

2. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en VROM-inspectie vezoeken te verklaren
geen bezwaar te hebben tegen het eerder bekend maken van de vaststelling van het
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 lid 4 Wro.

3. Geen exploitatieplan, overeenkomstig artikel 6.12 Wro, vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering 3 0 JUt¡l 2015
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De bestemmingsgrens tussen de Groen bestemming en de Maatschappelijke
bestemming schuift circa 5,8 meter op in oostelijke richting;
De bouwblokgrens aan de zijde van de Notenlaan schuift iets op in westelijke
richting (conform tekening in raadsvoorstel);
De maximale bouwhoogte wordt van 8 meter verhoogd naar 8,5 meter om zo
voldoende ruimte te hebben voor het venruerken van de dakisolatie.
Door veranderende regelgeving komt de parkeernorm in de bouwverordening
op termijn te vervallen. Hierdoor wordt ook de parkeernorm opgenomen in het
bestemmi n.

raadsbesluit, zaaknummer: 48828

den Berg

pagina 5


