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Project: Tijdelijk kantoor/loket Wijbrand de Geeststraat 54
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Johanna Wijmenga
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

 

Geachte heer/mevrouw Johanna Wijmenga,

Voor het plan Tijdelijk kantoor/loket Wijbrand de Geeststraat 54 heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de
procedure Geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip Fryslân. Onderstaande waterparagraaf kunt u
opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via
058 292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslân afgerond.

 

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl 

 

 

Waterparagraaf Geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Tijdelijk kantoor/loket Wijbrand de Geeststraat 54 via de
Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslan is niet nodig. Wetterskip Fryslan geeft een positief wateradvies.

De WaterToets 2012



Ontwerp-omgevingsvergunning tijdelijk kantoor/loket Wijbrand de Geeststraat 54 te  
Leeuwarden. 
 
Van 27 juni 2013 tot en met 7 augustus 2013 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, lid 2 van de Wabo voor een tijdelijk kantoor/loket aan de Wijbrand de 
Geeststraat 54 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft betrekking op het perceel Wijbrand de Geeststraat 54 
te Leeuwarden. 
 
Ontwikkeling  
In het kader van het project Wijkaanpak Oud Oost van de gemeente Leeuwarden worden 
verschillende projecten uitgevoerd. Het pand Wijbrand de Geeststraat zal voor een periode 
van 2 jaar worden gebruikt als kantoor/loketfunctie voor particuliere huizenbezitters van de 
wijken Oud Oost (Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek en de 
Vlietzone) 
  
Inzage  
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
o www.ruimtelelijkeplannen.nl 

 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van 
burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.   
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning tijdelijk kantoor/loket Wijbrand de Geeststraat 
54 te Leeuwarden 

o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  
 

 

 

 

 


