Bekendmakingen week 23 - 2018
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 ontwerp verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om voor
twee elektrische laadpalen ieder twee parkeerplaatsen aan te wijzen op de locaties Corona 1 en Neslaan
43.
Wilt u het besluit inzien?
Het ontwerp verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 18
juli 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 ontwerp verkeersbesluit
Wilt u uw mening geven?
Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het
ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 17 juli 2018. De
gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.
Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van
een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze
mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal,
mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een
hoorzitting organiseren.
De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van
burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een
zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest)
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. H. Brouwer, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl
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Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie Middenweg – Zuid, Heerhugowaard

Start inspraak voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie Middenweg – Zuid, Heerhugowaard
Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt bekend dat gedurende 4
weken voor een ieder het voorontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Middenweg – Zuid’ ter inzage
ligt.
Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie Middenweg - Zuid
Het bestemmingsplan, dat ziet op de bocht in de Middenweg ter hoogte van de Middenweg 2/2a, geeft
uitvoering aan de gewenste reconstructie van de weg. Voor de uitvoering van dit bestemmingsplan dat
moet leiden tot het verbeteren van de verkeersveiligheid en de waterhuishouding ter plaatse dient o.a. de
bestaande woning aan de Middenweg 2/2a geamoveerd te worden.
Terinzageligging
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 4 weken, met ingang van woensdag 6 juni tot en met
dinsdag 3 juli a.s., 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 is tevens digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam ‘Reconstructie Middenweg-Zuid’ invult, wordt u
direct naar de stukken geleid.
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.
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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
24-05-2018
28-05-2018

Locatie
Vrederiksakker 9
Mondriaanlaan 36

29-05-2018
30-05-2018
30-05-2018
30-05-2018
30-05-2018
30-05-2018

Krusemanlaan 5
Middenweg 19
J.J.P. Oudweg 8
P.C. Hooftlaan 30
Middenweg 475
Nabij Delta 10

Werkzaamheden
bouwen woning
vervangen houten schuur en schutting en het kappen
van coniferen
Vervangen reclamezuil
plaatsen dakopbouw
gevelwijziging
plaatsen dakkapel voorgevel
wijzigen bestemming
bouwen bedrijfshal

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
22-05-2018
Deimoslaan 17A
Starten bezorgservice
24-05-2018
Windmolen 12
plaatsen schuur met overkapping
24-05-2018
Zuijder Vleardinge 44
uitbreiden woning
24-05-2018
Wilde Hoppad 2, 3, 4,
Witbolstraat 11 t/m 23 (oneven),
32 en 34, Beemdgrasstraat
1 t/m 7 (oneven) en 2 t/m 8
(even), Duinrietstraat 4, 5, 6, 7,
9, 10, 12 en 13, Kamgrasstraat
1 t/m 9 (oneven) en
Zwenkgrasstraat
2 t/m 8 (even)
bouwen 37 woningen
25-05-2018
Middenweg 356
bouwen schuur
29-05-2018
Nabij westdijk 8-10
plaatsen brug
31-05-2018
Distelvlinder erf 12
bouwen woning
31-05-2018
Speenkruidstraat 11
bouwen vlonder
Bezwaar: zie elders op de pagina

Ontheffings- en omgevingsprocedure
Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard in afwijking van de geldende regelgeving medewerking willen verlenen:
Locatie
De Vork 9
Lotte Beesedijk 1

Werkzaamheden
brandveilig gebruiken sportgerichte buitenschoolse opvang
brandveilig gebruiken sportgerichte buitenschoolse opvang

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met
ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende zes weken voor iedereen ter inzage en bestaat
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt digitaal de stukken inzien via
https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/. Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in
het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien. Voor informatie over het indienen van een
zienswijze 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:
-

-

-

-

-

-

-

-

RA-Kickboksdocent, een evenementenvergunning voor het houden van een vechtsport
evenement op zondag 18 november 2018 op november voor maximaal 500 aanwezigen, op de
locatie Beukenlaan 1B in Heerhugowaard (verzonden 24 mei 2018)
Trinitas College, Locatie Han Fortmann, een drank- en horecavergunning voor het verstrekken
van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het eindexamenfeest na de diploma uitreiking op
6 juli 2018 op de locatie Beukenlaan 1 in Heerhugowaard. (verzonden 28 mei 2018)
Day & Nite Creating Events, een evenementenvergunning voor het houden van een streekmarkt
op 30 juni 2018 voor maximaal 2500 bezoekers, op de locatie Coolplein in Heerhugowaard
(verzonden 29 mei 2018)
sportvereniging Steeds-voor-Waarts, een drank- en horecavergunning voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank tijdens de afsluitdag van het seizoen op 16 juni 2018 op de locatie
Parklaan 3 in Heerhugowaard (verzonden 29 mei 2018)
Stichting Mixtream, een evenementenvergunning voor het houden van muziekfestival Mixtream
op 26 augustus 2018 van 13.00 tot 23.00 uur voor maximaal 6000 bezoekers verdeeld over de
dag, waarvan maximaal 2500 bezoekers tegelijkertijd, op de locatie Rosariumpark (aan de Dreef)
in Heerhugowaard (verzonden 29 mei 2018)
Stichting Mixtream, een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Mixtream op 26 augustus 2018 van 13.00
tot 23.00 uur op de locatie Rosariumpark (aan de Dreef) in Heerhugowaard (verzonden 29 mei
2018)
Stichting Buurthuis De Ezel, een evenementenvergunning voor het houden van de
kindervakantiespelen van 27 augustus t/m 31 augustus 2018 op de locatie C. Fabritiuspark 20 in
Heerhugowaard (verzonden 29 mei 2018)
M.P.M. Gieling, een evenementenvergunning voor het houden van een Samenloop voor hoop op
6 en 7 oktober 2018 op de locatie Rosariumpark in Heerhugowaard (verzonden 31 mei 2018)
Skeef B.V.,een geluidsontheffing voor drie muziekevenementen op 20 mei, 29 juli en 31 augustus
2018 op de locatie Strand van Luna 3 in Heerhugowaard (verzonden 15 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.

Ontheffing geluidhinder ex art. 8.3 Bouwbesluit 2012 locatie Koraal te
Heerhugowaard
Ontheffing geluidhinder i.v.m. heiwerkzaamheden t.b.v. de bouw van het appartementengebouw aan
Koraal te Heerhugowaard.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei 2018 aan M.J. de Nijs Projectontwikkeling
B.V. te Warmenhuizen ontheffing verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder
(bouwlawaai) op grond van artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 i.v.m. heiwerkzaamheden t.b.v. de bouw van het
appartementengebouw aan Koraal te Heerhugowaard.
De ontheffing ligt vanaf 6 juni 2018 voor 6 weken digitaal ter inzage op www.heerhugowaard.nl
Voor vragen kunt u terecht bij de ontwikkelaar op telefoonnummer (0)226-397000.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunnen belanghebbenden 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.
23OV33

