Bekendmakingen week 15 - 2018

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
03-04-2018

Locatie
Nijverheidsstraat 13

04-04-2018
04-04-2018
04-04-2018
05-04-2018
05-04-2018

Oeverzeggeweg 54
Galvanistraat 16
Middenweg 28
Tuin van Freyr 48
Newtonstraat 7

Werkzaamheden
verbouwen en gedeeltelijk slopen en herbouwen
bedrijfsgebouw
plaatsen steiger/vlonderterras
plaatsen 4 vlaggenmasten met reclame
verplaatsen in-/uitrit
plaatsen dakopbouw
uitbreiden productieruimte

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
03-04-2018
Gele Lishof 1A
aanbrengen balkonbeglazing
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 433A

Werkzaamheden
vernieuwen schuur

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:
Stichting Avond4daagse Heerhugowaard, een evenementenvergunning voor het houden van een
wandel4daagse van 4 t/m 7 juni 2018 door Heerhugowaard (verzonden 29 maart 2018);
Combinatie GBC Midden-Noord VOF, een ontheffing voor het geluid van 3 t/m 6 april 2018 voor
reparaties aan het asfalt bij de N242 in Heerhugowaard (verzonden 30 maart 2018);
B.T.P. Groot, een evenementenvergunning voor de viering van koningsdag 27 april 2018 op de
locatie Luipaardpark in Heerhugowaard (verzonden 29 maart 2018);
WAT.ZWHH, een evenementenvergunning voor het houden van een buitenspeeldag voor
kinderen op 13 juni 2018 op de locatie Stella Agsteribbeland in Heerhugowaard ( verzonden 4 april 2018);
Korfbalvereniging Apollo, een evenementenvergunning voor het houden van een
trainingsweekend met overnachting van 22 t/m 24 juni 2018 op de locatie De Vork 8 in Heerhugowaard
(verzonden 5 april 2018);
Dura Vermeer, een ontheffing van het geluid voor de periode van 6 t/m 9 april 2018, deze was
eerst vergund voor de periode van 23 t/m 26 februari met reserve van 2 t/m 5 maart, deze kon geen
doorgang vinden vanwege de vorst, vandaar deze nieuwe datum, voor de werkzaamheden

afrondingsfase Ovatonde Langereis op de locatie knooppunt N241, Langereis, Dijkweg in
Heerhugowaard (verzonden 5 april 2018);
Wonder’s eten en drinken, een ontheffing artikel 35 drank- en horecawet tijdens de City Run by
Night op vrijdag 13 april 2018 op het terras van Wonders Coolplein 3 in Heerhugowaard (verzonden 5
april 2018);
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.
15OV22

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

D.R.A. van Ham
R. van Ham
E.P. Lingbeek
R.R.H. Toekaja
J.P.G. Koopman

03-01-2013
25-02-1987
24-02-1968
28-01-1990
15-02-1964

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.
15OV12

