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Ontwerpbestemmingsplan ! 
Doktersdreefje 2, Steenbergen ^ Steenbergen ļ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend 
I. Dat het ontwerp van het bestemmingsplan Doktersdreefje 2 (NL.IMRO.0851.sbgBPdoktersdro001) 

ter inzage ligt. 
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel aan het Doktersdreefje 2 in 
Steenbergen. De bestaande monumentale boerderij en schuur krijgen een gemengde bestemming 
(wonen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bed 81 breakfast, joblodge) De schuur zal 
worden gesloopt en herbouwd. Tevens voorziet het plan in een woonbestemming die de mogelijk

heid biedt tot het bouwen van 4 woningen op het noordelijk gedeelte van het perceel. 
II. Dat het ontwerp met ingang van 5 september 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt: 

a. Op het gemeentehuis. Buiten de Veste 1 in Steenbergen; 
b. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

III. Dat een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij de 
gemeenteraad. Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140167 bij de heer M. (Martin) Meulblok. 

Steenbergen 4 september 2013 

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
M. Meulblok 
Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Stesíŵergeñ 

f. Dat het onlwerp van hel bestsmsrsingspfer? íìdkJsisdreelle 2 {Hi...KRO..Bē51 .sí^BPík&tersdr

eöü1)!er teage I g t Het bestemmingsplan yatsŵá in de ft^®?i»ifâsfai «au r̂ et perceel aan hst 
Doîŵersdfeefs 2 m Steentoetgm. De kestaatKle momiraentale bowöBtį m schuar isrfpgen S&R 
gemengŵ bestemming (wonen, kantoren, maatschappeifee vassteśgen, ted å br&afsĩast, jsb

lstìge| De schuur zal worŵn geslapt: en herbouwd Tevens voorzie! het plan in een 
WiöorítesËMBniŵg die de rrsegeHjkhekl biedt tot bel bowers van 4 woningen op het noerdelic 
gedeelte vs;« hst oer ces L 

fl. Dsi hei omfweq) met «ìfpfiíi van 5 septeíŵer 2013 gedurendezes weken Ier inzage ligt a. Op 
het geíseariMHiis, Bulten de Veste 1 ai Sfeertbergen; b. Op de w a ž ŵ ww^JuimMifceptarweani 

lil. Oaì een ieder bmners de termìţĩ van ter inzag© teggieg senrifeite ziersswgzen ten imfcsers îĄ 
de şem&eníers&ci. Postbus 8, 465Ö AA Stembergen. Voor hsî andienen van een m&rKlŵtge 
zieRsw|ze fcunt u eso afspraak matsen ŵ teleĩsKmrfamrrter 14Ö1S7 fr| de heer M. ( I f e ŵ ) 
«eulbtefe. 

Steenbergen 4 september 2013 Namens burgemeester en wei eis van öîesiŵergeri 

Drs. M. Msyitetek Beleidsmedewerker aāfelfrig Rušntetpe Oŵilckelng 
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Ontwerpbestemmingsplan Doktersdreefje 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat 
het ontwerp van het bestemmingsplan Doktersdreefje 2 ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeiing van het perceel aan het 
Doktersdreefje 2 in Steenbergen. De bestaande monumentale boerderij en 
schuur krijgen een gemengde bestemming (wonen : kantoren, maatschappelijke 
voorzieningen, bed S breakfast, joblodge). De schuur zal worden gesloopt en 
herbouwd. Tevens voorziet het plan in een woonbestemming die de mogelijkheid 
biedt tot het bouwen van 4 woningen op het noordelijk gedeelte van het perceel. 

Het ontwerp, ligt met ingang van 5 september 2013 gedurende zes weken îer in

zage op het gemeentehuis. Buiten de Veste 1 in Steenbergen en is ook m te zien 
via de websites

 :  ;   en www.gerneef fe~.s,teanherge^.nį. 

Een ieder kan binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen 
indienen bij de gemeenteraad, Postbus 6, 465D AA Steenbergen. Voor het indie

nen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnum

mer 140167 bij de h e e r M . Meulblok. 

Tijdelijke omgevingsvergunnìng Molenweg 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen; gelet op artikel 2 .1 , lid 1 onder c 
en e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo jen de Algemene 
Wet Bestuursrecht; maken bekend dat door hen bij besluit van 3 september 2Û13 
een tijdelijke omgevingsvergunnìng is verleend met een in hou dings termijn tot 
1 maart 2ŭ15aan Van Tilburg Afvalverwerking B.V., Stcofdijk S, 4671 CR in Qin

teloord voor het innemen en bewerken van schoon puin op het perceel Molenweg 
2b in Dinteloord (kadastraal bekend! sectie F, nr. 2672). 

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen 
îer inzage met ingang van 4 september 2Û13 tot en met 15 oktober 2Ũ13 op het 
gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te 
zien op de website www.femsBnteateefibergen.ri l 

Wij maken u e r o p attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerpbe

schikking niet is gewijzigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de ter

mijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen 
zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door 
belang h eb be nden bij de re chtbank Zeela n d WestB ra ba nt, tea m Bestuursrecht, 
Postbus 9ŨÙÛ6. 4SÛŰ PA Breda. 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belang

hebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningen rechter van 
de rechtbank Zeela ndWestBra bant. Wanneer een voorlopige voorziening is g 
vraågtótį«Bdî ťlPhtìliŵikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening 
afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen. 
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