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A. Inleiding 
 
Het voorontw erp bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1 en 2 voorziet in een nieuw  
bestemmingsplan voor het gebied dat globaal is begrensd door Westerkrabhoofd, het groen en 
w ater langs de Wierdijk en Inlaagdijk,  de Rijw eg, de Dorpsstraat en bedrijventerrein Westfrisia.  
 
Het voorontw erp van het bestemmingsplan heeft  van 26 april tot  en met 6 juni 2016 voor een 
ieder ter inzage gelegen. De kennisgeving daarvan is gepubliceerd in het  w eekblad Westfriesland 
op Zondag en op de gemeentelijke w ebsite. 
Daarnaast is de kennisgeving gestuurd de provincie Noord-Holland en aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkw art ier. 
 
Dit  eindverslag bevat de verantw oording over de w ijze w aarop de bevolking bij de voorbereiding 
van het bestemmingsplan is betrokken en de react ies van het overleg met betrokken instant ies. 
 

B. Overleg 
 
In het kader van het in artikel 3.1.1. van het Besluit  ruimtelijke ordening voorgeschreven overleg 
is het voorontw erp bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1 en 2 toegezonden aan: 
1. de provincie Noord-Holland 
2. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkw art ier 
De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap hebben geen opmerkingen. 
 

C. Inspraak 
 
In het kader van de inspraak is het voorontw erp bestemmingsplan voor een periode van 6 w eken 
voor een ieder ter inzage gelegd, te w eten van 26 april tot  en met 6 juni 2016. Hieraan is 
openbare bekendheid gegeven door publicat ie in het w eekblad Westfriesland op Zondag van 25 
april 2016. Het plan w as digitaal raadpleegbaar op w w w .hoorn.nl en op de landelijke voorziening 
w w w .ruimtelijkeplannen.nl. Het plan lag ook op het stadhuis ter inzage. 
 
Van de mogelijkheid tot het indienen van een mondelinge, schrif telijke of digitale inspraakreact ie 
is geen gebruik gemaakt. 

 
D. Wijzigingen op grond van het overleg en inspraak 
 
Hieruit  vloeien geen w ijzigingen voort. 
 

E. Overige wijzigingen 
 
Voortschrijdende ontw ikkelingen en inzichten hebben ertoe geleid dat het bestemmingsplan als 
volgt moet w orden aangepast:  
 

- Art ikel 6 Tuin: schrappen uit  de regels en van de verbeelding. De regels uit  dit art ikel zijn 

opgenomen in de bestemming Wonen. 

- De bestemmingsvlakken van enkele nog uit  te geven kavels aan de Rijw eg: aanpassen ten 

behoeve van de uitgeefbaarheid door het maximum aantal w oningen in de bouw vlakken op 2 

te zetten. 
 

http://www.hoorn.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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