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Raadsbesluit 

 

volgnummer : 08.053 

datum raad : 30 juni 2008 

agendapunt : 14 

onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan "De Run 2008" 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gelet op: 

 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan “De Run 2008” ter voldoening aan het 

bepaalde in artikel 23, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met 

ingang van 19 oktober 2007 gedurende zes weken in de informatieruimte van 

het gemeentehuis voor eenieder ter inzage heeft gelegen, nadat van deze ter 

visielegging overeenkomstig het eerste lid van genoemd wetsartikel tevoren 

openbare kennisgeving was gedaan; 

 

dat gedurende deze periode diverse personen/instanties van de gelegenheid 

gebruik hebben gemaakt om een zienswijze in te dienen (zie bijlage 1); 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2008, nr.  

08.052; 

 

gelet op Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

Met overneming van de door burgemeester en wethouders in hun voorstel 

nummer 08.052 genoemde gronden; 

 

- het bestemmingsplan “De Run 2008” vast te stellen overeenkomstig de 

bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en 

bijlagen 1, 2 en 3 die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dit besluit en 

ook als zodanig zijn gewaarmerkt; 

- de ingediende zienswijzen 1 t/m 34 ontvankelijk te verklaren; 

- de ingediende zienswijzen 35, 36 en 37 niet-ontvankelijk te verklaren 

- de zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan “De Run 2008” 

genoemd onder 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26.a, 

c,e,g,h, 27, 28, 29, 30, 34 gegrond te verklaren op basis van de 

argumenten zoals ze zijn opgenomen in genoemde bijlage 1 die 

onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit besluit en ook als zodanig is 

gewaarmerkt; 

- de overige ingediende zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan 

“De Run 2008” ongegrond te verklaren op basis van de argumenten zoals 

ze zijn opgenomen in genoemde bijlage 1 die onlosmakelijk onderdeel 

uitmaakt van dit besluit en ook als zodanig is gewaarmerkt; 
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-        de aanpassingen zoals door ons voorgesteld in bijlage 2 (ambtshalve 

         wijzigingen) van het raadsvoorstel over te nemen; 

-        de aanpassingen zoals door ons voorgesteld in bijlage 3 (vooroverleg en 

          PPC-advies) van het raadsvoorstel over te nemen; 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 30 juni 2008. 

 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  drs. J.M.L.N. Mikkers 

griffier  voorzitter 

 

 


