Bekendmakingen week 14 - 2018

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken ter uitvoering van de Wet
milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer






Stichting Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, Bergmolen 13 (1703 NX) te Heerhugowaard,
het herbouwen van een schoolgebouw met keukenvoorziening en natuur- en scheikundelokalen;
Silk Screen Holland B.V., Pannekeetweg 22 (1704PL) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor zeefdruk;
Tesselaar Freesia CV, Altonstraat 6 (1704CC) te Heerhugowaard, het wijzigen van het bedrijf door
het plaatsen van een zonthermie installatie;
N. Jonker, Jan Glijnisweg 48A (1702PD) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het
glastuinbouwbedrijf met een nieuwe kas van 1121 m2;
Stichting Esdégé-Reigersdaal, Madeliefstraat 16, (1706 AN) te Heerhugowaard, het oprichten van
het bedrijf voor een kinderboerderij met kleinschalige werkplaats voor houtbewerking.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen.
Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek
op de naleving van deze voorschriften.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.
14RUD08

Bekendmaking besluit tot mandaatverlening aan Halte Werk
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 27 maart 2018 heeft besloten om de
bevoegdheid om aanvragen van de Huygenpas te mandateren aan de directeur van de
Bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk. Aan het mandaatbesluit is de voorwaarde verbonden
dat jaarlijks wordt gerapporteerd.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kunt u sturen naar:
postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die van publicatie.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:
a. De naam en adres van de indiener;
b. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

d. De gronden van het bezwaar (motivering).

Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij het informatiecentrum in het
gemeentehuis aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard. Openingstijden: maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.
Burgemeester en wethouders,
Heerhugowaard,
27 Maart 2018
14JZ04

Voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114, m.e.r.beoordelingsbesluit
Start inspraak voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114, terinzagelegging van het m.e.r.
beoordelingsbesluit.
Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt bekend dat gedurende 4
weken voor een ieder het voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114 en het bijbehorende m.e.r.
beoordelingsbesluit ter inzage liggen.
Voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114
Bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex met daarin
60 woningen mogelijk op de hoek van de Stationsweg en de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard. De
ontwikkeling geeft een eerste invulling aan de herontwikkeling van het Stationsgebied. De transformatie
naar een wooncomplex past binnen de Structuurvisie Stationsgebied. Naast de appartementen krijgt het
gebouw een plint met daarin ruimte voor 200m2 voor gebruik als kantoor (zonder baliefunctie), alsmede
de daarvoor benodigde parkeervoorzieningen op het achterterrein. Het gebouw is trapsgewijs opgebouwd
waarbij het gebouw in hoogte oploopt richting de hoek Stationsweg/Nijverheidsstraat. De hoogte van het
gebouw varieert van 14 meter (aan de kant van het kanaal) tot een accent van 27 meter hoog (op de
hoek van de Stationsweg en Nijverheidsstraat).
M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten
behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldingsnotitie opgesteld, die als bijlage in het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ is opgenomen. Op grond van deze aanmeldingsnotitie
heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 maart 2018 besloten dat er geen
milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’,
aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘ belangrijke nadelige
gevolgen’ voor het milieu met zich brengen.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden
hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden
getroffen. Een ieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een inspraakreactie
kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan.
Terinzageligging
De hiervoor genoemde stukken liggen gedurende 4 weken, met ingang van woensdag 4 april 2018 tot en
met dinsdag 1 mei 2018, voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. 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 voorontwerpbestemmingplan (met in bijlage 1 van de toelichting tevens de aanmeldingsnotitie) is
tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam
‘Stationsweg 114’ invult, wordt u direct naar de stukken geleid.
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 17 april vindt er van 18:30 tot 20:00 uur in het gemeentehuis aan de Parelhof 1 te
Heerhugowaard een inloopbijeenkomst plaats waar u zich kunt laten informeren over het
voorontwerpbestemmingsplan en de aanmeldingsnotitie m.e.r.beoordeling, U bent van harte welkom om
op elk gewenst moment binnen de genoemde tijd binnen te lopen.

Inspraakmogelijkheden
Gedurende de termijn van terinzageligging is er voor een ieder de mogelijkheid om zijn/haar
inspraakreactie schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders (Postbus
390, 1700 AJ Heerhugowaard). De inspraakreacties zullen worden opgenomen in het naar aanleiding van
de inspraakprocedure op te stellen verslag, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke
punten al dan niet tot aanpassing van de stukken wordt overgegaan. Voor het mondeling kenbaar maken
van uw inspraakreactie wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met dhr. R. Frusch, telefoonnummer
14-072, email r.frusch@heerhugowaard.nl.
14OV20

Publicatie ontwerp-verkeersbesluit
Ontwerp-verkeersbesluit uitbreiding vergunningparkeren Stationsstraat
Burgemeester & wethouders hebben een ontwerp verkeersbesluit gemaakt. Dit ontwerp verkeersbesluit
ligt ter inzage.
In dit ontwerp verkeersbesluit wordt het vergunningparkeren in de Stationsstraat uitgebreid met het deel
tussen nummer 38 en 42. Dit is bedoeld om langparkeerders te weren en de aanwezige parkeerplaatsen
beschikbaar te houden voor bewoners en hun bezoekers.
Inzage
U kunt dit ontwerp verkeersbesluit inzien tijdens openingstijden tot en met 4 mei 2018 bij Burgerzaken,
Parelhof 1, 1703 EZ, Heerhugowaard. Openingstijden, maandag tot en met donderdag van 10:00 uur tot
17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
U kunt dit ontwerp verkeersbesluit ook inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201817353.pdf en www.heerhugowaard.nl (zoek op ‘verkeersbesluit’).
Wilt u uw zienswijze geven?
U kunt tot en met 4 mei 2018 een zienswijze indienen. Meer details hierover vindt u in het ontwerp
verkeersbesluit.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Het Sociaalplein van de gemeente Heerhugowaard, bereikbaar maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar
hetsociaalplein@heerhugowaard.nl.
14WB03

NIEUWSBERICHT
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen (art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen).
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen
van de gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente,
administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij
kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële
documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:
Naam

Geboortedatum

A. Augostinho
E.A. Marczak
H.P. Pawlak
S.B. Elshot
W. Alnajjar
S.M. Kastanje
D.H. Mijnals

30-01-1988
09-06-1991
28-07-1986
10-07-1983
19-06-1994
29-09-1972
22-03-1984

Staat uw naam hierboven of weet u waar één van de bovengenoemde personen verblijven, neem dan
contact op met de Gemeente Heerhugowaard via tel. 14 072 of mail naar
adresonderzoek@heerhugowaard.nl. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
schrijven wij de bovenstaande personen uit.
Beschikking tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP,
over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Heerhugowaard. Uit onderzoek van de
gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de
gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats
onbekend. Dit heeft tot gevolg dat betrokkene niet meer in Nederland staat ingeschreven, waardoor het
recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen,
kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Naam

Geboortedatum

M. Harouane

14-06-1967

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Heerhugowaard. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is: College van burgemeester en
wethouders van gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na dit
publicatiebesluit. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:
1. uw naam en adres
2. de datum van uw bezwaarschrift
3. het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (art. 6:5
Awb).
4. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
5. waarom u het niet eens bent met ons besluit
6. uw handtekening
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem. Er moet dan wel sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek kan gestuurd worden aan:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Noord Holland
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM
Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
14BZ11

APV
Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
aanhanger/trailer te parkeren op de openbare weg langer dan acht achtereenvolgende dagen. De
volgende vrachtwagentrailer én aanhanger staat reeds geruime tijd geparkeerd op de openbare weg:
-

Locatie: Industrieterrein Zandhorst I ter hoogte van Costerstraat 20. Kenmerken: betreft een
slecht onderhouden vrachtwagentrailer. Onder deze vrachtwagentrailer is een aanhanger
geplaatst. Deze aanhanger heeft één wiel.

Helaas hebben pogingen om de eigenaren van de vrachtwagentrailer en aanhanger op te sporen geen
succes gehad. Derhalve wordt via deze publicatie de eigenaren verzocht de vrachtwagentrailer én
aanhanger te verwijderen binnen één week vanaf de datum van deze publicatie. Wanneer de
vrachtwagentrailer en aanhanger niet verwijderd zijn, gaat de gemeente over tot verwijdering ervan.
Indien de eigenaren daarna alsnog bekend worden, zal de gemeente de kosten van verwijdering alsnog
op de eigenaren verhalen.
14WB04

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
16-03-2018
22-03-2018

Locatie
Werkzaamheden
Burgplantsoen 26
plaatsen dakkapel
Wilde Hoppad 2,3,4
Witbolstraat 11 t/m 23 (oneven)
32 en 34,
Beemdgrasstraat 1 t/m 7 (oneven)

23-03-2018
25-03-2018
27-03-2018
27-03-2018
28-03-2018

en 2 t/m 8 (even)
Duinrietstraat 4,5,6,7,9,10,12 en 13
Kamgrasstraat 1 t/ 9 (oneven)
Zwenkgrasstraat 2 t/m 8 (even) bouwen 37 woningen
’t Meijmerige Land 24
bouwen woning
Waarddijk 1
realiseren 3 camperplaatsen
Middenweg 598
legaliseren schuur
Saenredamlaan 2
isoleren dak en vervangen dakbedekking en
Boeidelen
Ripprantsweijde 10
bouwen woning

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
22-03-2018
Oosterweg 7
bouwen woning
26-03-2018
Torenmolen 8
brandveilig gebruik kinderopvangvoorziening
26-03-2018
Distelvlinder erf 15
bouwen woning
26-03-2018
tussen Dreef 3 en 5
vernieuwen hertenstal
26-03-2018
Altonstraat 23
bouwen veranda
26-03-2018
Middenweg 275
plaatsen 3 vlaggenmasten
27-03-2018
Irene Vorrinkland 29
plaatsen dakopbouw
27-03-2018
Frik 7A
plaatsen kweekkas
28-03-2018
Jan Glijnisweg 48
bouwen kas-broeiruimte
28-03-2018
Middenweg 539A
plaatsen dug-outs en lichtmasten
28-03-2018
Zuidwijkring 197
plaatsen dakkapel
Bezwaar: zie elders op de pagina
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.

APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
-

-

Combinatie GBC Midden-Noord VOF, een ontheffing voor het geluid van 3 april t/m 18 mei 2018
voor diverse werkzaamheden aan de weg tussen de Waarddijk Noord en de Smuigelweg in
Heerhugowaard9 verzonden 26 maart 2018);
Heijmans Integrale Projecten B.V., een ontheffing voor het geluid van 11 t/m 13 april 2018 op de
locatie Middenweg en Krusemanlaan nabij brug Ringvaart in Heerhugowaard (verzonden 27
maart 2018);

Rectificatie:
In de krant van 27 maart 2018 stond abusievelijk vermeld dat er een ontheffing van de sluitingstijd was
afgegeven voor 20,21 en 22 juli 2018 voor de locatie Kerkweg 30B in Heerhugowaard, deze is echter niet
vergund maar geweigerd en had niet in de krant moeten staan.
14OV21

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te
dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit.
Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift indien voor zover van
toepassing, aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente
Heerhugowaard
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten tenminste zijn vermeld:
 Uw naam, adres en telefoonnummer
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing
 De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent
dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door
de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw
bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift
heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,
afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003BR Haarlem. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig.
Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Code 68239000/4343701(omg)
Publicatie in het Heerhugowaards Nieuwsblad / Stadsnieuws
week 14 publicatiedatum 3 april 2018
Kopje: Afdeling Omgevingsvergunning
Ter inzagelegging
APV/Bijzondere wetten
Door de Burgemeester van Heerhugowaard ontvangen aanvragen van:
-

Stichting Wijkcentrum de Zon, een drank- en horecavergunning voor de brasserie op de locatie
Brandpunt 1 te Heerhugowaard

Gedurende zes weken na 3 april 2018 ligt de concept-vergunning ter inzage.
U kunt de stukken op afspraak op de volgende locatie inzien:
Gemeentehuis, informatiebalie, Parelhof 1, op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt uw zienswijze op de concept-vergunningen schriftelijk indienen uiterlijk 14 mei 2018 bij de
Burgemeester.

