
Overzicht wijzigingen verbeelding bestemmingsplan Vijfhoek/ Heiliglanden – de Kamp 

1. Kleine Houtstraat 79zw 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 
Situatie Kleine Houtstraat 79zw op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 



2. Grote Houtstraat 169a 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

 
Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 

 
Situatie Grote Houtstraat 169a op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 

 



3. Gedempte Oude Gracht 90-92/Klein Heiligland 8-10 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

 
Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 

Situatie Gedempte Oude Gracht 90-92/ Klein Heiligland 8-10  op bij voorliggende raadsstuk 

behorende verbeelding 

 

 



 

4. Wilhelminastraat 43a 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

 
Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 

 
Situatie Wilhelminastraat 43a  op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 



 

5. Grote Houtstraat 176 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

 

Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 

 

Situatie Grote Houtstraat 176  op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 



 

6. Sophiastraat 17 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

 
Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 

 

 

Situatie Sophiastraat 17 op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 



 

7. Kleine Houtstraat 91-101 

Ambtshalve wordt de verbeelding als volgt aangepast: 

 

Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 

 

 

Situatie Kleine Houtstraat 91-101  op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 



8. Orde 1 en Orde -2 aanduidingen 

Ambtshalve wordt de verbeelding voor orde- 1 en orde-2 panden voor een aantal percelen 

aangepast. In het ontwerpbestemmingsplan waren orde-panden op de verbeelding 

opgenomen overeenkomstig de digitale gegevens uit de BAG voor het betreffende perceel. 

Dit heeft voor een aantal situaties het ongewenste gevolg dat niet orde-waardige aan- en 

uitbouwen ook een ordestatus hebben gekregen. In het op bij voorliggend raadsstuk 

behorende verbeelding zijn de aanduidingen  Orde-1 of Orde -2 alleen opgenomen voor die 

bebouwing die op grond van een nadere cultuurhistorische inventarisatie een bescherming 

dient te krijgen. Deze nadere inventarisatie heeft tevens geleid tot aangepaste beschrijvingen 

van orde-2 panden voor zowel de Vijfhoek als voor Heiliglanden – de Kamp.  

De voorgestelde wijzigingen op dit onderdeel zijn opgenomen in een tweetal separate 

kaartbijlagen, waarin de (begrenzing van de) orde-panden in het ontwerp  op 

plangebiedniveau zijn weergegeven alsmede de voorgestelde wijziging op het bij het 

voorliggende raadsstuk behorende verbeelding. 

 


