
Algemene Ledenvergadering 23 april 2007

1 opening
2 mededelingen: samenstelling bestuur, financieel jaarverslag, contributie
3 stand van zaken bestemmingsplan TU Noord (procedure)
4 verslag werkgroepen / straten

Julianalaan west
M de Ruyterweg, Mijnbouwplein, Julianalaan midden en noord (oost)
M Trompstraat, Mijnbouwstraat
C de Bourbonstraat, Schoemakerstraat
Lipkensstraat, W de Zwijgerstraat

5 speerpunten Belangenvereniging komend jaar
6 Rondvraag / wat verder ter tafel komt



Procedure bestemmingsplan (b.p.)
1. Ontwikkelingsplannen TU Noord, Scheepmakerij, Maarten 

Trompstraat ontwikkeld en vastgesteld
2. Voorontwerp b.p. TU Noord, inspraakreacties bij gemeente (ieder)
3. Ontwerp b.p. TU Noord, zienswijzen bij gemeente (ieder)
4. B.p. TU Noord, vastgesteld 19 april door Raad. Inzage vastgesteld 

plan binnen 4 weken na 19 april, 6 weken ter inzage. Bedenkingen
bij GS (alleen indieners zienswijzen, wijzigingen t.o.v. ontwerp; 
ieder)

5. Goedkeuring b.p. TU Noord door GS binnen 6 maanden, beroep bij 
Raad van State alleen door indieners bedenkingen.

6. Goedkeuring GS: plan is basis voor verdere besluiten (bijv. 
bouwvergunning), tot goedkeuring geldt oude b.p. of de vrijstelling 
(art. 19 of 15) hierop. Onderbouwing vrijstelling: ontwikkelingsplan, 
(voor)ontwerp - of vastgesteld b.p..

7. RvS beslist binnen 12 maanden op beroep, alleen schorsende 
werking bij toegekend verzoek om voorlopige voorziening bij RvS

8. Onherroepelijk b.p. na uitspra(a)k(en) RvS



Procedure bestemmingsplan vanaf nu (samengevat)

1 Vastgesteld bestemmingsplan: plan bij Gedeputeerde Staten (GS), maximaal 6 maanden
zes weken bedenkingen, bedenkingen naar GS, GS beslissen over plan

2 Goedgekeurd bestemmingsplan: plan bij Raad van State (RvS), maximaal een jaar
zes weken beroepschriften, beroepschriften naar RvS (voorlopige voorziening), RvS beslist 
over beroepen

3 Onherroepelijk bestemmingsplan

Afwijken van een bestemmingsplan: herzien of snelle aanpassing
Er kan niet zomaar worden afgeweken van een bestemmingsplan. Als het nodig is, wordt (een 
deel van) het plan herzien en opnieuw geschreven. Die procedure neemt veel tijd in beslag, en 
soms zijn er ontwikkelingen in een gebied die vragen om een snelle aanpassing van de regels. 
In dat geval kan de gemeente gebruikmaken van een zogeheten artikel 19-procedure om 
vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.
In de praktijk betekent dit, dat na die procedure mag worden afgeweken van regels van het 
plan. De procedure duurt minimaal acht maanden. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden 
gemaakt is zes weken. Om gebruik te mogen maken van de artikel 19-procedure heeft de 
gemeente meestal (nog) toestemming nodig van Gedeputeerde Staten.



Julianalaan west



Julianalaan west



Michiel de Ruyterweg



Michiel de Ruyterweg



Michiel de Ruyterweg





Julianalaan 67, deel Bot.Tuin voor 3e poot flatgebouw









Zuidplantsoen



Work in progress

1. Mekelpark autovrij
Herinrichting parkeervelden
2800 parkeerplaatsen voor en na de komst van de tram.

In 2012 wordt opnieuw de parkeerbehoefte vastgesteld en indien noodzakelijk zullen de 
parkeermogelijkheden worden uitgebreid.



M Trompstraat
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