
 

 

Ontwerpbestemmingsplan “Twee woningen Brédyk 28a te Wirdum” 
 
Van 30 juli 2015 tot en met 9 september2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Twee 
woningen Brédyk 28a te Wirdum met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 
Het plangebied ligt in het landelijk gebied aan de Brédyk 28a bij Wirdum. De locatie betreft 
een voormalig agrarisch bedrijfsperceel met bedrijfsbebouwing, kadastraal bekend: gemeente 
Wirdum, sectie E, nummers 819 en 821 en een deel van de naastgelegen agrarische huiskavel met 
het nummer 820.  
 
Ontwikkeling 
Ter plaatse is sprake van een voormalig agrarisch bedrijfsperceel met een bedrijfswoning. Het plan 
beoogd de sloop van de ligboxenstal en de torensilo, totaal van 1.703 m². Ter compensatie hiervan 
wordt ten westen van de bestaande bedrijfswoning en jongveestal/wagenberging, die behouden 
blijven, een nieuwe burgerwoning gerealiseerd. Ten behoeve van de ontsluiting van deze nieuwe 
woning wordt een ontsluitingsweg zuidelijk van de bestaande woning aangelegd. Bestaande 
boomsingels blijven zo mogelijk behouden. In het kader van de landschappelijke inpassing en 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse zullen nieuwe bomen, struiken en hagen worden aangeplant.  
 
Inzage  
Het ontwerpbestemmingsplan 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.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.01002OGV09-OW01 

o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
 
Reageren 
In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan 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 de gemeenteraad dan nog meenemen in het 
definitieve besluit. 
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 

21000, 8900 JA Leeuwarden  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerpbestemmingsplan Twee woningen Brédyk 28a te Wirdum 
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. 08.30 - 17.00 uur). 
 


