
Planning  
 
Verlenging van de geldigheid van het raadsbesluit van 15 september 2005 per 13 september 2007 
met één jaar op basis van de artikel 2 lid 4 van de Wvg voor het projectgebied Stadshart 
(gemeente Den Helder). 
 

Naam handeling/termijn/actie Datum Opmerkingen 

Aanleveren B&W advies start zienswijzentermijn 

tegen voorgenomen raadsbesluit op basis van 

artikel 2 lid 4 van de Wvg 

14 mei 2007  

B&W advies start zienswijzentermijn tegen 

voorgenomen raadsbesluit op basis van artikel 2 

lid 4 van de Wvg 

22 mei 2007  

Verzending brief aan belanghebbenden inzake 

indiening zienswijzen 

23 mei 2007  

Zienswijzentermijn 24 mei 2007 

t/m 

15 juni 2007 

Termijn van orde. 

Aanleveren B&W advies voorstel aan de raad 

inzake artikel 2 lid 4 Wvg  

6 augustus 2007  

B&W advies voorstel aan de raad inzake artikel 

2 lid 4 Wvg 

14 augustus 2007  

Agendacommissie 21 augustus 2007  

Aanleveren aan  commissie SOB en raad 22 augustus 2007  

Besluitvorming commissie SOB 27 augustus 207  

Presidium 27 augustus 2007  

Raadsbesluit op basis van artikel 2 lid 4 van de 

Wvg 

3 september 2007 Besluit om de termijn per 13 september 2007 

met één jaar te verlengen. 

Aanleveren publicatie aan staatscourant 10 september 2007 Uiterlijk op 11 september 2007 voor 12.00 uur. 

Aanleveren publicatie aan plaatselijke krant(en) 12 september 2007  

Publicatie in Staatscourant 13 september 2007  

Publicatie in de plaatselijke krant(en) 19 september 2007  

Aanlevering en verzending kennisgevingen 

rechthebbenden 

13 september 2007 Ondertekening door secretaris en de 

burgemeester. 

Inschrijving raadsbesluit in het Kadaster 13 september 2007 Ondertekening door de griffier en de voorzitter. 

Voorkeursrecht van kracht 14 september 2007 Uiterlijke datum: 14 september 2007. 

Ter inzage leggen van de stukken (inclusief het 

aanleveren van de registratie 

 per perceel) 

14 september 2007 

t/m  

25 oktober 2007 

Gedurende de bezaarschriftentermijn. 

Bezwarenschriftentermijn 14 september 2007 

t/m 

25 oktober 2007 

Gedurende een termijn van 6 weken. 

   

Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan 

en vestiging voorkeursrecht op basis van artikel 

6 van de Wvg 

Uiterlijk op 11 

september 2008 

 



 


