Omgevingsvergunning voor het oprichten van 28 woningen op de locatie “Caretex” als
onderdeel van bestemmingsplan Winkelcentrum Orden en omgeving
Vanaf 6 september 2012 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het besluit van
burgemeester en wethouders van 29 augustus 2012 voor het oprichten van 28 woningen en
het afwijken van het bestemmingsplan op de locatie “Caretex” in de wijk Orden te Apeldoorn.
Tegen het ontwerp-besluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Bij het verlenen van de
omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders een wijziging aangebracht in de
parkeersituatie.
Het besluit verkrijgt terstond na de bekendmaking rechtskracht.
Belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingebracht, kunnen tegen de wijziging ten
opzichte van de ontwerpvergunning beroep instellen.
Ook belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen naar
voren te brengen, kunnen beroep instellen de omgevingsvergunning.
Belanghebbenden die wel zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning,
kunnen eveneens beroep instellen tegen de omgevingsvergunning.
Tot en met 18 oktober 2012 kunt u uw beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wij wijzen u er op datdeze
omgevingsvergunning een project betreft waarvoor afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisisen herstelwet van toepassing is. Daarom moet u de beroepsgronden in uw beroepschrift
opnemen en kunt u de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aanvullen.
Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan
daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze
internetsite www.apeldoorn.nl/inzage.
De omgevingsvergunning ligt ook ter inzage in het stadhuis. De omgevingsvergunning in
elektronische vorm kunt u bekijken op de internetzuil in het stadhuis. Bij het Omgevingsloket in
het stadhuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken.
De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de
omgevingsvergunning.
Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. 's Middags en op dinsdag- en woensdagavond
kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door
tijdens kantoortijden te bellen met 14055.
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