
Uitwerkingsplan Herenstraat 44/44a Werkhoven 
  
Burgemeester en wethouders van Bunnik maken bekend dat met ingang van donderdag 17 maart 2022  
gedurende zes weken (tot en met woensdag 27 april 2022) het uitwerkingsplan ‘Heeren van Werkhoven’ 
en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen.  
  

Achtergrond project Herenstraat 44/44a Werkhoven (‘Heeren van Werkhoven’)  

Het terrein Herenstraat 44/44a in Werkhoven wordt herontwikkeld tot een woongebied, waarbij 20 
eengezinswoningen en 9 sociale huur appartementen worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk 
te maken heeft het college van B&W een uitwerkingsplan vastgesteld.   
  

Inzien documenten  

U kunt deze documenten binnen de genoemde termijn als volgt raadplegen:  
• Via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl  
• Via de bronbestanden 
• Digitaal op de website van de gemeente www.bunnik.nl onder ‘projecten’, ‘Heeren van 

Werkhoven’.  
• Op papier bij de centrale balie in het gemeentehuis (Singelpark 1 Odijk). 

  

Beroep instellen  

Met ingang van 17 maart 2022 kan gedurende zes weken (tot en met 27 april 2022) beroep worden 
ingesteld tegen het vastgestelde uitwerkingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten 
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden van het beroep.  
  

Inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit  

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop  
de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt  
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit  
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een  
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.raad- 
vanstate.nl   
  

Crisis- en herstelwet   

Op het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en her- 
stelwet van toepassing. Ook de procedurele bepalingen van de Chw Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 zijn van  
toepassing met de hierna genoemde gevolgen:  
 

- alle beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen; 
  

- het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn 
ingediend; 
 

- de beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. In art. 
1.6 van de Chw is genoemd dat de bestuursrechter uitspraak doet binnen zes maanden na afloop 
van de beroepstermijn. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat 
de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0312.upWHVherenstraat44-va01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0312.upWHVherenstraat44-va01/
http://www.bunnik.nl/

