Bekendmakingen week 22 - 2018

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2017
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 8 mei 2018 het bestemmingsplan Actualisatieplan
Heerhugowaard 2017 gewijzigd vastgesteld. Vanuit efficiëntie oogpunt is besloten om diverse punten op
kavelniveau of een klein deel van bestaande regels, die naar voren zijn gekomen uit de praktijk te
bundelen en gezamenlijk in een partiële herziening op te nemen.
In het bestemmingsplan zijn de volgende onderwerpen ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het
ontwerp:
 De vergunde recreatieve voorziening aan de Waarddijk, bij de voormalige dwanghaven is positief
bestemd.
 De vergunde omzetting van het kantoor aan Umbriëllaan 10 is positief bestemd en er is een
flexibiliteitsbepaling opgenomen voor het eventueel beperkt in gebruik nemen als kantoor
(maximaal 25% van het gebouw).
 Naast het perceel Monniksrob 13 wordt een perceel bestemd voor woningbouw, eerder was hier
geen woningbouwontwikkeling mogelijk vanwege aanwezige geluidswaarden.
 Op het perceel Veenhuizerweg 49 wordt een bedrijfsbestemming beëindigd, de bedrijfsopstallen
gesloopt en wordt ter compensatie voor het beëindigen van het bedrijf de toevoeging van een
woning toegestaan.
 Op de locatie Bergmolen van het Huygenscollege wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd.
De nieuwe school kan met een reguliere procedure vergund worden, waarbij echter wel wordt
afgeweken van het bestemmingsplan. Het nieuwe schoolgebouw wordt positief bestemd en er
wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toevoegen van een extra bouwlaag.
 Het bestemmingsplan Zuidoosthoek wordt partieel herzien, de regels worden aangevuld zodat
hekwerken bij dakterrassen aan de voorzijde van een woning op de dakrand geplaatst mogen
worden in plaats van tenminste 0,7 meter achter de dakrand.
 De bestaande bedrijfswoning op het perceel James Wattstraat 10 wordt positief bestemd middels
een aanduiding 'bedrijfswoning'.
 Bij het perceel Jac. Coorenlaan 23 wordt een snippergroenperceel dat verkocht is met de
bestemming Verkeer gewijzigd zodat het gebruik als tuin en erf is toegestaan.
 Op het perceel Middenweg 243 B wordt de kap op een opslagloods die met vrijstelling is vergund
in het verleden, positief bestemd .
 Op het perceel Veenhuizerweg 14 wordt het bouwvlak gewijzigd van vorm, maar met hetzelfde
oppervlak voor het efficiënter benutten van de bouwmogelijkheden.
 Op het perceel J. Duikerweg 4 wordt een aanduiding opgenomen voor het bestaande gebruik als
kantoor.
 De verbeelding voor het perceel Straalsteen 41 wordt gewijzigd, in het oorspronkelijke
bestemmingsplan was een deel van de woning niet meegenomen in het bouwvlak.
 Op het perceel Beukenlaan 1 B wordt de bestemmingsgrens aangepast zodat de bestaande
fietsenstalling geheel binnen de bestemming Maatschappelijk valt.
 De algemene regels die bepalen dat het bestaand aantal woningen als uitgangspunt geldt,
gelden nu alleen voor de bestemming Wonen, deze worden ook van toepassing verklaard voor
andere bestemmingen die woningen toestaan.
 De algemene regels worden aangevuld zodat steigers toegestaan zijn in het water indien deze
gerealiseerd worden ten behoeve van een woning die direct grenst aan het water en past binnen
de bepalingen van het Keur van het Hoogheemraadschap.
 De bestemming Bedrijf-2 in het bestemmingsplan Zandhorst e.o. wordt gewijzigd om duidelijker
aan te geven dat ABCgoederen binnen deze bestemming toegestaan zijn.
 De bestemming Agrarisch in het bestemmingsplan Buitengebied wordt tekstueel aangevuld, bij
de bepalingen over ondersteunende teelt is de term “achtergevel” weggevallen.








De bestemming Centrum-3 wordt gewijzigd om duidelijker te maken dat woningen toegestaan zijn
op de tweede bouwlaag en hoger.
De bestaande situatie bij Middenweg 475 wordt positief bestemd. Een deel van het perceel met
de bestemming Bedrijf wordt omgezet naar de bestemming Wonen.
De begrenzing van het bouwvlak bij de Middenweg 455 wordt gewijzigd voor het efficiënter
benutten van de bouwmogelijkheden.
In het bestemmingsplan De Draai 2014 wordt aan de noordzijde twee gebieden met de Groen
verkleind. De bestemming wordt omgezet in de bestemming Wonen – Uit te werken om meer
flexibiliteit te hebben bij het uitwerken van de plannen.
Op het perceel Nijverheidsstraat 2a worden uitsluitend bedrijven toegestaan in milieucategorie 1
en 2 in verband met de gerealiseerde woningbouw op dit perceel.
Het recente bestemmingsplan Broekhorn 2017 worden de bouwregels voor bijgebouwen
gewijzigd. Het huidige plan bevat een onjuiste verwijzing waardoor de regels onvoldoende
duidelijk zijn. De mogelijkheden voor bijgebouwen worden gelijk gesteld aan de mogelijkheden
die ook gelden voor de nieuwe ontwikkelingen in De Draai en Heerhugowaard-Zuid.

Bij de vaststelling zijn de volgende punten ambtshalve gewijzigd:
 Opnemen van de risico-contour rondom het bestaande LPGtankstation aan de Rustenburgerweg.
 Positief bestemmen van bestaande bedrijfsopslag op het perceel Bickerstraat 56B.
 Toevoegen afwijkingsmogelijkheid voor het overschrijden van de bouwgrens bij de nieuwe kavel
aan de Monniksrob.
 Redactionele wijziging planregel: artikel 27.1 Aantal wooneenheden
 Daarnaast zijn er in de toelichting een aantal tekstuele correcties aangebracht. De teksten zijn
aangepast, maar deze correcties hebben verder geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg.
In het raadsbesluit tot vaststelling zijn deze ambtshalve wijzigingen en de redenen daarvoor nader
toegelicht.
Terinzageligging
Het gewijzigde vastgestelde plan ligt met ingang van 31 mei 2018 ter inzage 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 gewijzigde
vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u
bij zoekterm de naam Actualisatieplan Heerhugowaard 2017 invult of de volgende code: IDN
NL.IMRO.0398.BP70ACTUALISATIE4-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.
Beroepsmogelijkheden
Vanaf 31 mei 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;
- belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij
vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
- belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen het eerdere besluit tot vaststelling
hoeven niet opnieuw beroep aan te tekenen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt een aanhangig bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen een
latere wijziging van het bestreden besluit.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een
beroepschrift moet worden gericht aan:De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een
verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:De voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Heerhugowaard,
29 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
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Besluit omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, Verlaat 32 te
Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken bekend dat zij een
omgevingsvergunning milieuneutrale verandering hebben verleend voor het bedrijf Marees Full Service
B.V. gelegen aan Verlaat 32 te Heerhugowaard. Het besluit heeft betrekking op het tr+ansformeren van
een bemand naar een onbemand tankstation met gestaakte LPG-verkoop.
Verzenddatum besluit: 17 mei 2018
Rechtsbescherming
U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Heerhugowaard, Postbus 390, Heerhugowaard.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•
de datum;
•
over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD.)
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit
vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het
verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij
naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.
Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen van de Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord, telefoonnummer 088-1021300 (o.v.v. zaaknummer RUD.240611).
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Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten om het verkeersbesluit
Jan Glijnisweg-Rustenburgerweg vast te stellen.
Wilt u het besluit inzien?

Het definitef verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 12
juli 2018 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard,
Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00
uur.
Welke stukken liggen ter inzage?
 Het definitief verkeersbesluit kruispunt Jan Glijnisweg-Rustenburgerweg
Wilt u uw mening geven?
Beroep
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen
beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs
niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de
wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken
na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht,
Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.
In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:
•
Uw naam en adres
•
Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
•
De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)
•
De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft
Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.
U kunt ook digitaal beroep instellen 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.
Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op
www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke
procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.
VOORLOPIGE VOORZIENING
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent
dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift 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 beroepschrift
heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251,
1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht
verschuldigd.
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.
Wilt u het besluit inzien?
Het besluit ligt tot en met 12 juli 2018 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het
Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en
op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. H. Brouwer of dhr. F.Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar
post@heerhugowaard.nl
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Publicatie besluit maatwerkvoorschriften afvalwater, Deimoslaan 17a te
Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer,
bekend dat zij op 18 mei 2018 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf Freddy’s,
Deimoslaan 17 a, 1702 CK, te Heerhugowaard. Het betreft maatwerk met betrekking tot het aspect
afvalwater.
Datum van verzending besluit: 18 mei 2018.
Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag
na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Heerhugowaard,
Postbus 390, 1700 AJ, 1850 AA Heerhugowaard.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•
de datum;
•
over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit
vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het
verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuuursrecht.nl.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie
verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.
Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer
RUD.243917).
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Wijziging (deel)subsidieplafonds 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid
1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op 8 mei 2018 de volgende besluiten heeft
genomen:
1. Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn en Zorg vast te stellen op
een bedrag van € 417.991,-2. Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening Sport vast te stellen op een bedrag van €
159.292,-3. Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening Participatie en Sociale Samenhang vast te
stellen op een bedrag van € 184.721,-4. Twee deelsubsidieplafonds 2018 van de deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur gewijzigd vast te
stellen conform Bij18-299.

Wij wijzen u erop dat het College bovenstaande subsidieplafonds kan verlagen. Deze verlaging heeft op
zich geen gevolgen voor aanvragen die zijn ingediend voordat de verlaging bekend is gemaakt (artikel
4:27 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht). Een afwijzing op andere gronden dan overschrijding van
het subsidieplafond blijft uiteraard wel mogelijk.
Tenslotte laten we u, overeenkomstig artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, weten dat in de
desbetreffende subsidieregelingen is geregeld hoe de beschikbare subsidiegelden over de in beginsel voor
honorering in aanmerking komende aanvragen worden verdeeld. In het subsidieloket op de website van de
gemeente Heerhugowaard (https://www.heerhugowaard.nl/subsidie-algemeen/) staat een link naar de
subsidieregelingen onder het kopje 'Welke subsidies zijn er':
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Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
15-05-2018
16-05-2018
18-05-2018

18-05-2018
18-05-2018
18-05-2018
22-05-2018
23-05-2018
23-05-2018
23-05-2018

Locatie
J. van de Veldelaan 54
’t Meijmerige Land 18
Vrederiksakker 2 t/m 20
(even)11 t/m 17 (oneven)
27 t/m 37 (oneven) 55 t/m 61
(oneven) en 67 en 69
en Heijnkesakker 2 t/m 26
(even) en Laan van
Broekhorn 44 t/m 48 (even)
Purperreiger 58
Deimoslaan 7
Marconistraat 26
Middenweg 298
Waarddijk 1
Jan Glijnisweg 1a
Duinrietstraat 1,2,3,
Speenkruidstraat 2 t/m 6
(even),Zwenkgrasstraat
1 t/m 13 (oneven),
Witbolstraat 1 t/m 7 (oneven)
en 4, 6, 10 t/m 16 (even) 20,
22,26 en 28

Werkzaamheden
aanpassen garagepui
bouwen woning

bouwen 42 woningen
bouwen van een woning met garage
ombouwen kantoorpand tot woning
brandveilig gebruik bedrijfspand
renoveren dak
het realiseren van een 3-tal camperplaatsen
en een 5-tal tenten
legaliseren carport

bouwen 27 woningen

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
17-05-2018
23-05-2018
23-05-2018
23-05-2018
23-05-2018
24-05-2018
24-05-2018

Locatie
van Veenweg 71H
Keerkring 49
Nuyenburglaan 25
Wilhelmina Druckertuin 15
Kreillaan 111
’t Meijmerige Land 20
Middenweg 433A

Werkzaamheden
bouwen woning
plaatsen deurkozijn
plaatsen dakkapel op voordakvlak
plaatsen dakkapel
inpandige verbouwing
bouwen woning
verbouwen schuur

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
Waarddijk 1
Middenweg 277

Werkzaamheden
het realiseren van 3 camperplaatsen
het realiseren van een in/uitrit

Buiten behandeling gestelde aanvragen
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de volgende aanvragen
omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen:
Datum
verzonden
18-5-2018

Locatie
Oeverzeggeweg 54

Werkzaamheden
het aanleggen van een steiger/vlonderterras

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:
-

-

-

-

-

-

-

Mox Spellen, een exploitatievergunning voor de exploitatie van de openbare inrichting Mox
spellen op het perceel Middenwaard 24B in Heerhugowaard en een vergunning als bedoeld in
artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 betreffende het toezicht op de
spelgelegenheid, alsmede de afwijkende sluitingstijd voor de vrijdagen en zaterdagen (verzonden
17 mei 2018)
Combinatie GBC Midden-Noord VOF, een ontheffing geluidshinder voor het herstellen van de
geleiderail in de periode 24 mei 2018 van 20.00 uur tot 25 mei 2018 tot 04.00 uur op de locatie
N242 hectometerpaal 43,7 te Heerhugowaard. (verzonden 17 mei 2018)
Palm Beach Heerhugowaard, een evenementenvergunning voor het houden van een
muziekfestival op het terras op 23 juni 2018 voor maximaal 500 bezoekers, op de locatie Strand
van Luna 1 in Heerhugowaard (verzonden 17 mei 2018)
Palm Beach Heerhugowaard, een evenementenvergunning voor het houden van muziek op het
terras op 7 juli 2018 van 14.00 tot 23.00 uur voor maximaal 500 bezoekers, op de locatie Strand
van Luna 1 in Heerhugowaard (verzonden 17 mei 2018)
Palm Beach Heerhugowaard, een evenementenvergunning voor het houden van een
muziekfeest op 29 juli 2018 van 14.00 tot 23.00 uur voor maximaal 500 bezoekers, op de locatie
Strand van Luna 1 in Heerhugowaard (verzonden 17 mei 2018)
Palm Beach Heerhugowaard, een ontheffing van het verbod genoemd in het eerste lid van
artikel 4 van de Zondagswet ten behoeve van het houden van een muziekfeest op 29 juli 2018 op
29 juli 2018, omdat er redelijkerwijze geen beletsel voor de viering van de Zondag en geen
verstoring van de openbare rust op zondag optreedt. (verzonden 17 mei 2018)
Maverick Business & Events B.V., een evenementenvergunning voor het houden van een
Obstacle Run op zaterdag 2 juni 2018 van 09.00 uur – 18.00 uur in het Park van Luna en
omgeving met start- en finishgebied op het dagkampeerterrein op de locatie Strand van Luna in
Heerhugowaard. (verzonden 18 mei 2018)

-

-

-

-

Noord Holland Catering B.V., een ontheffing van het verbod (art. 3) tot het zonder vergunning
verstrekken van zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tijdens het houden van een
“Obstacle Run” op zaterdag 2 juni 2018 van 09.00 uur – 18.00 uur op de locatie het als
evenemententerrein ingerichte gebied op het Strand van Luna in Heerhugowaard. (verzonden 22
mei 2018)
A. de Visser, een ontheffing van de sluitingstijd in de periode van 20, 21 en 22 juli 2018 voor het
Dorpshuis Veenhuizen gedurende de kermis van 1:00 uur tot 2:00 uur op de locatie Kerkweg 30B
in Heerhugowaard (verzonden 22 mei 2018);
Atletiek- en Rekreatiesportvereniging Hera, een evenementenvergunning voor het houden van
een jeugdkamp in de periode van 13 t/m 15 juli 2018 op de locatie De Vork 2 in Heerhugowaard
(verzonden 22 mei 2018)
Poldermuseum Heerhugowaard een evenementenvergunning voor het houden van een opening
van het Poldermuseum op 9 en 10 juni 2018 voor maximaal 150 bezoekers per dag, op de locatie
Huygendijk 17 in Heerhugowaard (verzonden 22 mei 2018);
Palm Beach and Events, een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet
voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Hippie Ibizamarkt op zondag 27
mei op het Strand van Luna 1 te Heerhugowaard (verzonden 24 mei 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.
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