
Overzicht Raadsbesluiten geldende bestemmingsplannen Habraken 
 
 Naam bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk 
1 Bestemmingsplan Habraken 2006 14 februari 2006 18 oktober 2007 
2 Bestemmingsplan Habraken herz. 

Art. 30 WRO 
25 juni 2007 4 januari 2008 

3 Habraken herziening I 2007 25 juni 2007 16 november 
2007 

4 Habraken herziening 2 2007 25 september 
2007 

25 januari 2008 

5 Habraken Wijziging I 21 juni 2011 16 september 
2011 

6 Habraken 2016* 14 juni 2016 16 september 
2016 

 
*niet opgenomen in dit overzicht, zie www.ruimtelijkeplannen.nl, idn: NL.IMRO.0861.BP00056-0401 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 Naam bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk 
1 Bestemmingsplan Habraken 2006 14 februari 2006 18 oktober 2007 
 
  



Raadsbesluit 

volgnummer : 06.111 

datum raad : 14 februari 2006 

agendapunt : - 

onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Habraken" 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

Overwegende, 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Habraken”  ter voldoening aan het 

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

van 30 september 2005 gedurende zes weken in de informatieruimte van het 

gemeentehuis voor een ieder ter inzage gelegen, nadat van deze tervisielegging 

overeenkomstig het eerste lid van genoemd wetsartikel tevoren openbare 

kennisgeving was gedaan; 

dat de volgende personen/instanties van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om 

een zienswijze in te dienen: 

1. persoongegevens verwijderd

2. persoonsgegevens verwijderd

3. persoonsgegevens verwijderd

4. persoonsgegevens verwijderd

5. persoonsgegevens verwijderd

6. persoonsgegevens verwijderd
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7. persoonsgegevens verwijderd

8. persoonsgegevens verwijderd

9. persoonsgegevens verwijderd

10. persoonsgegevens verwijderd

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

B e s l u i t  : 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2006, volgnummer 

06.110 

1. de onder sub 11 van het collegevoorstel volgnummer 06.110, onder kopje

“zienswijzen” genoemde zienswijzen ontvankelijk te verklaren;

2. voor zover niet gegrond op basis van argumenten opgenomen in het boven

vermelde voorstel van burgemeester en wethouders nummer 06.110, de

zienswijzen ongegrond te verklaren;

3. het bestemmingsplan “Habraken” op basis van de gegronde zienswijzen en de

ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen.

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

vergadering van 14 februari 2006 

mr. G.M.W.M. Wasser drs. G.J.M. Cox 

griffier voorzitter 



 Naam bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk 
2 Bestemmingsplan Habraken herz. 

Art. 30 WRO 
25 juni 2007 4 januari 2008 
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Raadsbesluit 

volgnummer :  07.079 

datum raad :  25 juni 2007 

agendapunt : 10 

onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Habraken, herziening 

ex artikel 30 WRO” 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

gezien het raadsvoorstel nummer 07.078 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Habraken, herziening ex artikel 30 

WRO” ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23, eerste lid van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening met ingang vanaf 26 januari 2007 tot 9 maart 2007 

gedurende zes weken in de informatieruimte van het gemeentehuis voor 

eenieder ter inzage heeft gelegen, nadat van deze tervisielegging 

overeenkomstig het eerste lid van genoemd wetsartikel tevoren openbare 

kennisgeving was gedaan; 

dat gedurende deze periode de volgende personen van de gelegenheid gebruik 

hebben gemaakt om een zienswijze in te dienen; 

- Persoonsgegevens verwijderd; 

gelet op: 

desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

B e s l u i t  : 

Met overneming van de door burgemeester en wethouders in hun voorstel 

nummer 07.078 genoemde gronden; 

- De onder 11 genoemde zienswijze ontvankelijk te verklaren; 

- De zienswijze ongegrond te verklaren; 

- Het bestemmingsplan “Habraken, herziening ex artikel 30 WRO” 

ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en 

als zodanig gewaarmerkte bescheiden. 

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

vergadering van 25 juni 2007. 

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

griffier voorzitter 



Naam bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk 
3 Habraken herziening I 2007 25 juni 2007 16 november 

2007 
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Raadsbesluit 

volgnummer : 07.091 

datum raad : 25 juni 2007 

agendapunt : 11 

onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Habraken, herziening 

2007 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

Overwegende, 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Habraken, herziening 2007” ter 

voldoening aan het bepaalde in artikel 23, eerste lid van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening met ingang vanaf 30 maart 2007 tot 11 mei 2007 

gedurende zes weken in de informatieruimte van het gemeentehuis voor 

eenieder ter inzage heeft gelegen, nadat van deze tervisielegging 

overeenkomstig het eerste lid van genoemd wetsartikel tevoren openbare 

kennisgeving was gedaan; 

dat gedurende deze periode niemand van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt 

om een zienswijze in te dienen; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2007 gelet op: 

desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

B e s l u i t  : 

met overneming van de door burgemeester en wethouders in hun voorstel 

nummer 07.090 genoemde gronden; 

Het bestemmingsplan “Habraken, herziening 2007” gewijzigd vast te stellen 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 

bescheiden. 

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

vergadering van 25 juni 2007 

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

griffier voorzitter 



Naam bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk 
4 Habraken herziening 2 2007 25 september 

2007 
25 januari 2008 
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Raadsbesluit 

volgnummer : 07.145 

datum raad : 25 september 2007 

agendapunt :  

onderwerp : vaststelling bestemmingsplan "Habraken, herziening 2 

  2007" 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

Overwegende, 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Habraken, herziening 2 2007” ter 

voldoening aan het bepaalde in artikel 23, eerste lid van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening met ingang vanaf 1 juni 2007 tot 13 juli 2007 gedurende 

zes weken in de informatieruimte van het gemeentehuis voor eenieder ter inzage 

heeft gelegen, nadat van deze tervisielegging overeenkomstig het eerste lid van 

genoemd wetsartikel tevoren openbare kennisgeving was gedaan; 

dat gedurende deze periode niemand van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt 

om een zienswijze in te dienen; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2007 

gelet op: 

desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

B e s l u i t  : 

met overneming van de door burgemeester en wethouders in hun voorstel 

nummer 07.144 genoemde gronden; 

Het bestemmingsplan “Habraken, herziening 2 2007” gewijzigd vast te stellen 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 

bescheiden. 

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

vergadering van 25 september 2007. 

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

griffier voorzitter 



Naam bestemmingsplan Vastgesteld Onherroepelijk 
5 Habraken Wijziging I 21 juni 2011 16 september 

2011 
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Raadsbesluit 

volgnummer :  07.079 

datum raad :  25 juni 2007 

agendapunt : 10 

onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Habraken, herziening 

ex artikel 30 WRO” 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

gezien het raadsvoorstel nummer 07.078 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Habraken, herziening ex artikel 30 

WRO” ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23, eerste lid van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening met ingang vanaf 26 januari 2007 tot 9 maart 2007 

gedurende zes weken in de informatieruimte van het gemeentehuis voor 

eenieder ter inzage heeft gelegen, nadat van deze tervisielegging 

overeenkomstig het eerste lid van genoemd wetsartikel tevoren openbare 

kennisgeving was gedaan; 

dat gedurende deze periode de volgende personen van de gelegenheid gebruik 

hebben gemaakt om een zienswijze in te dienen; 

- Persoongegevens verwijderd

gelet op: 

desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

B e s l u i t  : 

Met overneming van de door burgemeester en wethouders in hun voorstel 

nummer 07.078 genoemde gronden; 

- De onder 11 genoemde zienswijze ontvankelijk te verklaren; 

- De zienswijze ongegrond te verklaren; 

- Het bestemmingsplan “Habraken, herziening ex artikel 30 WRO” 

ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en 

als zodanig gewaarmerkte bescheiden. 

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

vergadering van 25 juni 2007. 

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

griffier voorzitter 


