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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 14 mei 2019

Overwegende dat:
in de oordeelsvormende vergadering van 23 april 2019 door omwonenden is 

ingesproken bij het onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Bladstraat 

Tuitjenhorn;

er in Tuitjenhorn lange tijd nauwelijks woningen zijn gebouwd;

bij de behandeling door verschillende fracties is aangegeven dat 9 woningen op deze

locatie niet passen binnen de bestaande bebouwingsstructuur en rooilijn;

door verschillende partijen het behoud van groen is benadrukt en aandacht is

gevraagd voor voldoende parkeergelegenheid en veiligheid. Het plan blijft ten

aanzien van de realisatie van parkeerplaatsen ongewijzigd. De parkeerdruk is bij 8

woningen uiteraard minder wat de veiligheid ten goede komt.

het college de volgende toezeggingen heeft gedaan tijdens de oordeelsvormende

vergadering van 23 april 2019:

- het opnemen van zelfbewoningsplicht;

- het opnemen van instandhoudingsplicht van parkeerplaatsen op eigen erf;

- het aanleggen van een schoolzone op het stuk Bogtmanweg, aangrenzend aan het 

plangebied.

Stellen ondergetekenden voor:
Het besluit onder 1 als volgt te wijzigen:

Het bestemmingsplan Bladstraat, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten 

planobjecten in het GML-bestand NUMRO.0441.BPTJHBLADSTRAAT vast te stellen, met de 

volgende wijzigingen*:

I. "Het maximaal aantal woningen van 9, te weten een twee-onder-één-kapwoning, 

5 rijwoningen en 2 hoekwoningen" te wijzigen naar "maximaal 8 woningen, te 

weten een twee-onder-één-kapwoning, 4 rijwoningen en 2 hoekwoningen";



II. De zijdelingse afstand van de hoekrijwoning tot de perceelgrens aan de 

Bogtmanweg te wijzigen van 3 meter naar 4,5 meter.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Het gewijzigde Bestemmingspfân en verbeelding zijn als bijlage toegevoegd bij dit amendement in Notubiz


