








Bijlage bij de brief van 12 mei 2010

wijzigingen naar aanleiding van de commissie Ontwikkeling van april 2010

 Generaal Cronjéstraat 29,23/27,39, 95/97, 113,145, 61,66, 82, 84,87, 24, 34, 62/64, 92/94, 96,
98 t/m 102, 106, 114/118, 120, 122, 124, 134 t/m 138, 140, 154,
Julianapark 18+20 en Julianapark 36/38 krijgt de aanduiding opslag en kantoor op de
verbeelding; aan de planregels wordt onder de bestemming Gd-2, artikel 7.1 onder k
toegevoegd; kantoor met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van de functie op de begane
grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (…) en onder l; opslag met bijbehorende
voorzieningen ten behoeve van de functie op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding (…)

 De gemengde bestemming aan het Julianapark krijgt de bestemming kantoor op overige
verdiepingen in de planregels;

 Het bouwvlak op de Molukkenstraat 25 wordt aangepast conform de vergunning d.d. 1 juni
1934;

Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer G. van Driel namens CDA d.d. 22 april 2010 worden
de volgende aanpassingen verwerkt.

 In het raadsstuk onder paragraaf 4.1.wordt abusievelijk gesproken over de bestemming
Gemengd-6 voor wat betreft de Generaal de la Reijstaat 6. Dit wordt de aangepast in de de
bestemming Gemengd-5;

 Het woord Spaarnsevaartstraat in het raadsstuk en de toelichting wordt gewijzigd in
spaansevaartstraat;

 de toelichting op pagina 6 wordt als volgt gewijzigd; ‘het plangebied wordt aan de westzijde
begrensd door de schoterweg voor een deel aan de noordzijde door de rijksstraatweg’;

 de toelichting op pagina 8 wordt het woordje ‘de’weggelaten bij ‘besluit op de ruimtelijke
ordening’

 op pagina 42 en 43 in de toelichting wordt het woord ‘gemengd 1’ weggelaten, waar het gaat
om de Generaal de la Reijstraat 6;

 het laatste punt onder paragraaf 4.1., kopje planregels, wordt verwijderd daar waar de
Javastraat 33 staat;

 pagina 7 van de toelichting wordt het huidige gebruik aangepast in het huidige gebruik
volgens het vigerend bestemmingsplan;

 pagina 43 van de toelichting wordt aangepast daar waar de beschrijving Gemengd 3 en
Gemengd 2 aan de Generaal Cronjéstraat staat; de Generaal Cronjéstraat krijgt de bestemming
Gemengd 2.

 Op pagina 8 van de toelichting wordt de zinsnede over de wijkraad weggehaald.

Verder wordt de vergunde aanbouw aan de Atjehstraat 57 voorzien van een Tuin 3 bestemming in
plaats van een Tuin-2 bestemming.


