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gemeente 

Den Helder 
Nota van Beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 

Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. 
(De zienswijzen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.) 

Gwenda Nielen, 
Boterzwin 4403 
1788 WV Julianadorp 

procedureel: 

De zienswijzen is per mail op 27 maart 2009 aan ons verzonden en bij ons ingeboekt op 30 maart 2009. 
De termijn waarbinnen de zienswijzen moeten worden ingediend liep van 13 februari 2009 tm 26 maart 2009. 
De zienswijzen zijn derhalve buiten de daartoe bestemde termijn ingediend en derhalve niet ontvankelijk. 

Voorgesteld zal worden de aanvraag buiten verdere behandeling te laten. 

Om te bezien of de zienswijzen kunnen leiden tot een ambtelijk voorstel tot aanpassing van het plan wordt 
hieronder ingegaan op de zienswijzen. 

De inhoud van het bestemmingsplan geeft mevrouw Nielen aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen: 
1. Verzocht wordt verkeersmaatregelen op te nemen in het bestemmingsplan teneinde het te snel door het 

weggedeelte van Boterzwin 40, 42, 44 en 45 te rijden tegen te gaan. 

Reactie: 
Het bestemmingsplan is geen uitvoeringsinstrument, dit zal moeten plaatsvinden in bijvoorbeeld een 
wijkactieplan of een verkeersplan. In het bestemmingsplan zijn de wegen opgenomen met de bestemming 
Verkeer-Verblijf. In de toelichting valt te lezen dat dit 30km wegen betreffen. Het treffen van de feitelijke 
verkeersmaatregels behoort zoals gezegd niet in het bestemmingsplan thuis en kan daarom ook niet 
opgenomen worden. 
VVij hebben het schrijven van mevrouw Nielen onder de aandacht gebracht van de beleidsmedewerkers 
verkeer die zich met het treffen van verkeersmaatregelen bezig houden. Hierover zal mevrouw Nielen los 
van de bestemmingsplanprocedure gemformeerd worden 

Samenqevat. 

De door mevrouw G. Nielen ingediende zienswijzen wegens het buiten de daartoe gestelde termijn indienen 
van deze zienswijzen niet ontvankelijk te verklaren, en buiten verdere behandeling te laten. 

De zienswijzen leiden er tevens niet toe dat ambtelijk wordt voorgesteld het plan aan te passen aangezien het 
nemen van verkeersmaatregelen niet in een bestemmingsplan kan worden opgenomen. 


