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De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld

238166

Het ontwerp wijzigingsplan
Wilhelminastraat 9 Denekamp
wordt ter inzage gelegd

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
Wilhelminastraat 9 Denekamp en zes weken ter inzage leggen;
2. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen
exploitatieplan vast te stellen.

Het ontwerpwijzigingsplan Wilhelminastraat 9 Denekamp,
wordt ter inzage gelegd. Het wijzigingsplan maakt de
transformatie mogelijk van een winkelpand naar vier
aaneengesloten grondgebonden woningen en een appartement op
de begane grond. De twee bestaande appartementen op de
verdieping blijven gehandhaafd.

222403

Het ontwerpbestemmingsplan
'Denekamp, gasleiding
Kloppendijk - Nordhornsestraat'
wordt ter inzage gelegd

1.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Denekamp, Gasleiding
Kloppendijk - Nordhornsestraat' wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan brengt de juridisch-planologische situatie in
overeenstemming met de feitelijke situatie.
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Besluit

2.

in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Denekamp, Gasleiding Kloppendijk Nordhornsestraat' en zes weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

Samenvatting

215304

Het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied, Bornsestraat 35-37
En Bornsestraat 30’ wordt ter
inzage gelegd.

1.

2.

in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied, Bornsestraat 35-37 En Bornsestraat 30’
en zes weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Bornsestraat 35-37
en Bornsestraat 30 Saasveld' wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan voorziet voor het perceel Bornsestraat 35-37
in een vergroting van de gezamenlijke oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen en overkappingen met 125% van de huidige
maximaal toegestane oppervlakte. Daarnaast maakt het
bestemmingsplan het mogelijk om middels de schuur voor
schuur regeling een extra bijgebouw te realiseren bij de
bedrijfswoning Bornsestraat 37a in ruil voor de sloop van een
schuur aan de Bornsestraat 30.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021
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