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Vastgesteld bestemmingsplan ‘Techumerdyk 10 te Leeuwarden’ 
 
Van 4 oktober 2012 tot en met 15 november 2012 ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Techumerdyk 10 te Leeuwarden’ met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Techumerdyk 10 te 
Leeuwarden. Op dit perceel bevindt zich een voormalige boerderij. Het perceel ligt ten oosten 
van de nieuwe brede school die is gelegen binnen het nieuwe woongebied Techum. 
 
Ontwikkeling 
Het voorliggende bestemmingsplan biedt een verruiming van de gebruiksmogelijkheden van 
deze voormalige boerderij in het nieuwe woongebied Techum ten opzichte van de eerder 
hieraan toegekende gebruiksmogelijkheden zoals die zijn vast gelegd in het bestemmingsplan 
“De Zuidlanden, plandeel Techum (2006)”. Het plan biedt de mogelijkheid de gronden, naast de 
reeds opgenomen gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan “De Zuidlanden, plandeel 
Techum (2006)”, ook te gebruiken voor dienstverlenende bedrijven zoals kantoren en voor 
maatschappelijke voorzieningen, waaronder medische en sociaal medische doeleinden zoals een 
gezondheidscentrum. 
 
Inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan 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 www.leeuwarden.nl/inzage   
 
Beroep  
Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt 
alleen beroep instellen: 

 van 5 oktober 2012 tot en met 15 november 2012; 

 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen. 

 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
 
Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 

http://www.leeuwarden.nl/inzage



