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Vaststellen bebouwde komgrenzen
H.K. Bouman
Besluitvormend

Uithuizen, 11 januari 2018
Aan de raad,
KORTE INHOUD

:

Bij een aantal dorpen moet de bebouwde komgrens worden vastgesteld zoals weergegeven op
bijgaande tekeningen.
Voorstel

Wij stellen u voor de bebouwde komgrenzen van Uithuizen, Warffum, Roodeschool en Oosteinde
aan te passen, overeenkomstig met de voorgestelde wijzigingen zoals ze zijn weergegeven op de
bijgaande tekeningen.
Inleiding

De raad is op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd de bebouwde
komgrenzen in de gemeente vast te stellen. In het jaar 2000 zijn de bebouwde komgrenzen,
behoudens een correctie betreffende Zanderweer in het jaar 2002, voor het laatst vastgesteld door
de gemeenteraad. Gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het noodzakelijk in het kader
van de wegenverkeerswet en APV, de bebouwde komgrenzen aan te passen.
Locaties aanpassingen

-

-

Almersma: de bebouwde komgrens verplaatsen waarbij uitgegaan wordt van grenzen van het
uitbreidingsplan Almersma;
Boukemapark: de bebouwde komgrens verplaatsen naar het kruispunt Maarweg/ Oude
Tilsterweg ter hoogte van de Maarweg 50;
De Laan zuid: de bebouwde komgrens verplaatsen waarbij uitgegaan wordt van grenzen van het
uitbreidingsplan De Laan zuid;
Het nieuwe stationsgebied Roodeschool: vanwege de aanleg van het nieuwe station
Roodeschool zal de huidige bebouwde komgrens verplaatst moeten worden naar de andere
zijde van het spoor;
Komgrens Oosteinde: de komgrens 40 meter verplaatsen richting het dorp.

Uitvoering

Financiële consequenties
De besluitvorming heeft geen directe financiële gevolgen en de fysieke aanpassingen aan de
bebouwde komgrenzen worden gedekt door de huidige begroting.
Communicatie
Na besluitvorming zal het verkeersbesluit gepubliceerd worden in de Ommelander Courant. Na
publicatie geldt er een wettelijke bezwaar termijn van 6 weken.
Bijlagen en achterliggende documenten


Tekeningen locaties aanpassingen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2018;

B E S L U I T:

De bebouwde komgrenzen van Uithuizen, Warffum, Roodeschool en Oosteinde aan te passen.
overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen uit het raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 25 januari 2018

Voorzitter,

Griffier,

