Wet geluidhinder

terinzagelegging besluit

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken
bekend dat zij op 23 februari 2010 hogere grenswaarden als
bedoeld in artikel 83, artikel 85, artikel 100a van de Wet
geluidhinder hebben vastgesteld voor het project “reconstructie
Europalaan". De onderhavige beschikking is gewijzigd ten
opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking.
Terinzagelegging
De beschikking ligt, samen met het onderliggende akoestische
onderzoek en bijbehorende stukken, van 3 juni 2010 tot en
met 14 juli 2010 gedurende zes weken ter inzage in de
Informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te
Valkenswaard, bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in
Valkenswaard en bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in
Borkel.
Ook bestaat vanaf donderdag 3 juni 2010 de mogelijkheid het
plan via de website www.valkenswaard.nl in te zien. (Kies de
knop 'Dossiers' , 'Europalaan' en dan optie 'hogere waarde
procedure').
Beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende met
ingang van 3 juni 2010 gedurende zes weken (tot en met 14 juli
2010) tegen het besluit omtrent vaststelling van de hogere
waarden instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het
beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de
indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.
De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

•

degenen die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en
wethouders naar voren hebben gebracht;

•

iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte
aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;

•

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het
ontwerp bij burgemeester en wethouders naar voren
hebben gebracht.

Voor nadere inlichtingen:
Afd. Publiekszaken
de Hofnar 15, Valkenswaard

telefoonnummer:
(040) 208 3444

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen:
Afd. Publiekszaken
de Hofnar 15, Valkenswaard

telefoonnummer:
(040) 208 3444

