
 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan: de leden van de raad en de informatievergadering Ruimte 

Van: het college van Heusden 

Datum: 2 mei 2017 

Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrum, Vlijmen’ 

Doel: ter kennisname / Ter informatie 

Aanleiding: agendering/bespreking tijdens informatievergadering Ruimte 

Aard informatie: openbaar 

  

 

 

Aanleiding 

Wij besloten vandaag om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrum, Vlijmen’ vrij te geven voor de 

inspraak. 

 

Op 21 juni 2017 leggen wij dit voorontwerpbestemmingsplan ter bespreking aan u voor in de 

informatievergadering Ruimte. Dit is een eerste bespreking door u van het 

(voorontwerp)bestemmingsplan. Volgens afspraak is het daarbij niet mogelijk dat er door burgers 

wordt ingesproken of meegesproken. Zij mogen immers een inspraakreactie bij ons indienen tijdens 

de periode van terinzagelegging. 

 

Het volgende moment waarbij de raad het bestemmingsplan bespreekt is bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan. Voorafgaand aan de vaststelling wordt het bestemmingsplan (ditmaal het ontwerp) 

opnieuw in de informatievergadering Ruime besproken. In deze (tweede) informatievergadering 

kunnen burgers inspreken. Het raadsvoorstel zal ingaan op de eerder ingediende inspraakreacties 

(voorontwerpfase) en zienswijzen (ontwerpfase). Daarnaast zullen wij reageren op de bespreekpunten 

die in de eerste informatievergadering door u werden aangegeven. 

 

Informatie 

Met de realisatie van de bouw aan de oostwand, een herontwikkeling aan de noordzijde en een 

paviljoen aan de zuidzijde van het Plein wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het centrum van 

Vlijmen. Het behoud van deze kwaliteit vraagt ook om een  nieuw bestemmingsplan. Voor het 

overgrote deel van het centrum van Vlijmen geldt op dit moment nog geen bestemmingsplan, maar 

zijn de stedenbouwkundige bepalingen van de bouwverordening van toepassing. Deze bepalingen 

verliezen uiterlijk 1 juli 2018 hun werking. Vóór genoemde datum is dan ook een (nieuw) 

bestemmingsplan gewenst. 

 

Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dat wil zeggen dat het zich in beginsel richt op het 

regelen van de bestaande functies, waaronder ook de inpassing van de verleende vergunningen in 

het plangebied en het bieden van flexibiliteit die past bij een centrumgebied.  

 
Het plangebied ligt in het hart van de kern Vlijmen. Het plangebied omvat: 

 het Plein; 

 een deel van de Akker; 

 een deel van de Monseigneur van Kesselstraat; 

 een deel van de Akkerstraat; 

 een deel van de Sint Catharinastraat; 

 (delen van) percelen aan de zuidzijde van de Julianastraat. 



 

 

 
Ligging plangebied  

 

Inzage 

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 11 mei 2017 tot en 

met 7 juni 2017 (vier weken). De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis in Vlijmen. 

 

Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer. Om het 

bestemmingsplan in te zien klik hier. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de 

landelijke voorziening Ruimtelijke plannen. 

 

Inspraakreactie  

Gedurende de bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de 

voorkeur heeft) of mondeling zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan bij 

ons naar voren brengen. 

 

Vervolgstappen 

Zoals gebruikelijk verwerken wij na het sluiten van de inzagetermijn de eventuele ingediende 

inspraakreacties. De planning is dat het ontwerp van het bestemmingsplan in het derde kwartaal van 

2017 ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens samen met het 

raadsvoorstel met eventuele wijzigingen ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit staat gepland 

voor het vierde kwartaal van 2017. 

 

http://0797.ropubliceer.nl/index.asp?
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0797.CentrumVlijmen-VO01

