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- Heereweg 198, op dit perceel is een legale bedrijfswoning aanwezig. De aanduiding 
bw toegestaan op plankaart opnemen; 

- Voorweg 83, op dit perceel is een legale bedrijfswoning aanwezig. De aanduiding bw 
toegestaan op plankaart opnemen; 

- Heereweg 389, op dit perceel is in  het verleden een vergunning verleend voor de 
realisatie van een recreatiewoning. De aanduiding rw op de plankaart opnemen; 

- Onderweg 14, WVG vlek moet weer in plan en aanpassen bouwvlek aan vergunning; 
- Oorsprongweg 3 (kaart 4): op de plankaart staat de bestemming BOS, dit moet BO 

zijn; 
- Peecklaan 8, aan het voorste deel van het perceel wordt de bestemming 

woondoeleinden toegekend. Op het erachter gelegen recreatieterrein is geen bw 
toegestaan; 

- De watergang langs de Kleiweg 2 als duinrel op de plankaart opnemen. 
- De hoogtematen van de woningen aan de Campergeestweg worden allen verhoogd 

naar 7/10; 
- De bestemming van het perceel grond naast de Kerkbrink wordt gewijzigd in de 

bestemming Bos; 
- De bestemming van het perceel op de hoek van de Heereweg en de Oorsprongweg 

wordt gewijzigd in Bos; 
- De vergunde woningen achter de percelen Laanweg 50/50a (voormalige 

brandweerkazerne) worden op de plankaart opgenomen; 
- De bestemming Verkeer op de hoek Omloop-Peecklaan wordt gewijzigd in de 

bestemming Bos; 
- De bestemming Groen achter het perceel Duinweg 2 wordt gewijzigd in de 

bestemming Bos; 
- Het bouwvlak op het perceel Omloop 2 wordt op de plankaart van de juiste kleur 

voorzien; 
-  Het perceel Oude Heereweg 3 wordt aan het plangebied toegevoegd; 
- De gronden grenzend aan het perceel Bickerslaan 6, voor zover in bezit van de 

eigenaar van het perceel Bickerslaan 6 worden aan het bestemmingsplan 
toegevoegd; 

- Achter het perceel Heereweg 227 aan de Achterweg wordt een bouwvlek voor de 
bouw van een woning ingetekend ingevolge een uitspraak van de raad van state uit 
1986 

- Het gebouw achter het perceel Smeerlaan 7 met als huisadres Smeerlaan 7za dient 
te worden voorzien van de aanduiding RW. 

 
 
 


