Bekendmakingen week 10 - 2018
Voorontwerpbestemmingsplan Reinderseiland
Voor de percelen aan de Plaetmanstraat 4 en 4a wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
Het plangebied bevat de beide kassenlocaties op die locatie. Deze zullen worden gesloopt en hiervoor
zullen woningen in de plaats komen. Deze ontwikkeling hangt samen met de toekomstvisie van het
glastuinbouwconcentratiegebied Alton, waarbij niet-courante kavels worden geherstructureerd. In dit
geval is vanwege de ligging in De Noord ,de nabijheid van woningen en de omvang van de percelen een
invulling met kassen niet meer reëel.
Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de
gewenste activiteiten opgesteld.
Terinzagelegging
In het kader van de inspraakprocedure en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening maken wij bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Reinderseiland vanaf
woensdag 7 maart 2018 gedurende vier weken ter inzage ligt bij het Informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met
donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www. ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij ID
invult NL.IMRO.0398.BP43REINDERSEILAND-VO01 wordt u direct naar het plan geleid.
Inspraakmogelijkheden
Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente een
belanghebbende natuurlijke- of rechtspersoon, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of
mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
De inspraakreacties zullen worden opgenomen in een naar aanleiding van de inspraakprocedure op te
stellen verslag. Voor het mondeling kenbaar maken van uw inspraakreactie wordt u verzocht vooraf per
e-mail of telefonisch contact op te nemen met mevrouw I. Zwollo via i.zwollo@heerhugowaard.nl of 0725755587 (maandag, dinsdag en donderdag aanwezig).
Heerhugowaard, 6 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
10HV15

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
22-02-2018
22-02-2018
22-02-2018
22-02-2018
23-02-2018
28-02-2018
01-03-2018

Locatie
Parelhof 1
M. de Klerkweg 1
Groote Geldebosch 74
Nachtegaalstraat 79
Nachtegaalstraat 77
C. Fabritiuspark 1
Gele Lishof 1A

Werkzaamheden
aanpassing gevel naar klimaatgevel
vervangen reclame
tijdelijke bewoning schuur
bouwen woning
bouwen woning
verbouwen woning
plaatsen balkonbeglazing

Rectificatie:
In de krant van 27 februari 2018 stond vermeld:
21-02-2018
Hasselaarsweg 9
wijzigen van het gebruik
Hier moet nog bij:
en aanleggen inrit
Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een aanvraag in te
zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen of maak een afspraak via
www.heerhugowaard.nl/afspraak. De frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning is bereikbaar
onder telefoonnummer 14 072

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
Locatie
Werkzaamheden
22-02-2018
Amatist 32
plaatsen dakkapel voorzijde
26-02-2018
’t Meijmerige Land 26
bouwen woning
26-02-2018
Ripprantsweijde 22
bouwen woning
27-02-2018
Einsteinstraat 26
verbouwen bedrijfsruimte naar 6 opslagunits
Bezwaar: zie elders op de pagina

Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn met zes
weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Middenweg 5A

Werkzaamheden
verplaatsen dam/inrit

Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of
schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de administratie van de
afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift worden
ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.

Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden mogen
beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van verzending van
de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus
1621, 2003BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de President van de Rechtbank.
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