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Tuningstraat 80 te Naaldwijk'.

Geachte raad,
In onze vergadering van 2 april 2019 hebben wij besloten het ontwerpbestemmingsplan "Mr. Jan
Tuningstraat 80 Naaldwijk" (met identificatienummer NL.IMRO.1 783.NWKMRJTUNINGSTR80pON01) ter inzage te leggen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het ontwerpbestemmingsplan "Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk" voorziet in een juridischplanologische regeling voor een ontwikkeling in een deel van het gebied Mr. Jan Tuningstraat 80
te Naaldwijk”, te weten:
»
*

Toevoegen van een bouwvlak voor een vrijstaande woning;
De realisatie van de benodigde waterberging.

Ontwerp kaartje grens en invulling plangebied
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Het perceel is gelegen in een gebied dat in de Structuurvisie Westland 2025 is aangewezen als
“Dorpskern”. In het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel al een woonbestemming.
Met het bestemmingsplan wordt het karakteristieke bebouwingslint langs de Vlietweg in stand
gehouden en is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De aan de overzijde van
de Burgemeester Elsenweg gelegen bedrijven worden niet onevenredig in hun belangen
aangetast. Het plangebied wordt ontsloten met een eigen in- en uitrit op de Vlietweg. De kosten
hiervan worden geheel door de aanvrager gedragen.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website
(https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/ruimteliikeplann en/bestem mi na so la nnen-in-procedure.html en op www.ruimteliikeplannen.nl met de naam
“Mr. Jan Tuningstraat 80 Naaldwijk".
Daarnaast worden alle in procedure zijnde bestemmingsplannen met bijbehorende stukken
beschikbaar gesteld in l-Babs onder het kopje bestemmingsplannen/31-12-2017. Raadsleden
hebben de mogelijkheid om technische vragen te stellen via de griffie.
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