Bekendmakingen week 30 - 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
12-07-2018
12-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
16-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
18-07-2018
18-07-2018
18-07-2018
18-07-2018

Locatie
Jac. van Maerlantlaan 67
Weegbree 2
Gildestraat
Nachtegaalstraat 67
Strand van Luna 1B
Hobbemaplantsoen 47
Veenhuizerweg 33A
Kanaal Omval Kolhorn
Coolplein 3
Nijverheidsplein 2C
Gouwe 61 en 159,
Lauwers 53 en Dinkel 2
Copernicusstraat 14
Middenweg 235
Tjaarlingermeer
Vrederiksakker 63
Jade 17
Jade 5
Jade 21
Jade 29

Werkzaamheden
verbouwen woning
plaatsen hek
bouwen oogcentrum
bouwen woning
plaatsen overkapping, tochtsluis en strandhuisjes
plaatsen dakopbouw
bouwen kas
realiseren beschoeiing
aanbrengen verlichting terras
splitsen van unit 2c in twee units
vernieuwen trappenhuizen
plaatsen koelunits
plaatsen aanbouw
bouwen 2 vrijstaande schuurwoningen
bouwen woning
plaatsen balkonbeglazing
plaatsen balkonbeglazing
plaatsen balkonbeglazing
plaatsen balkonbeglazing

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/contact. Druk op de blauwe knop afspraak maken en kies voor product Bouwen.
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
13-07-2018
Veenhuizerweg 49
bouwen woning en aanleggen inrit
16-07-2018
Marconistraat 8
uitbreiden bedrijfsgebouw
17-07-2018
Willemijn Posthumustuin 21
vervangen bekleding dakopbouw
17-07-2018
Vrederiksakker 25
bouwen woning
18-07-2018
Westdijk
realiseren van een fietsstraat
19-07-2018
Keizerfazant 9
plaatsen dakopbouw
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
Delta 12
Vrederiksakker en
Heijnkesakker
Middenweg 475

Werkzaamheden
bouwen van een bedrijfshal
het bouwen van 42 woningen
het wijzigen van het gebruik van een schuur

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
Middenweg 30A

Werkzaamheden
brandveilig gebruik kindcentrum

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.
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
Middenweg 475

Werkzaamheden
het wijzigen van het gebruik van een schuur

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met
ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende twee 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:
-

-

Heerhugowaard Sport N.V. een exploitatievergunning voor de exploitatie van de sportkantine in
de openbare inrichting Sporthal Deimos op het perceel Deimoslaan 13 in Heerhugowaard
(verzonden 16 juli 2018)
Heerhugowaard Sport N.V., een drank- en horecavergunning voor MFA de Horst op de locatie
van Eedenplein 5 in Heerhugowaard (verzonden 18 juli 2018)
Sabrina’s escort een exploitatievergunning voor de exploitatie van een escortbedrijf “Sabrina’s
Escort” op de locatie Zuiderlicht 51 te Heerhugowaard (verzonden 18 juli 2018)
Strukton Rail Regio ontheffing geluidhinder voor het project het vervangen van fundaties op de
spoorlijn Obdam-Heerhugowaard in de periode 11 augustus van 01.00 uur tot 13 augustus 05.00
uur (verzonden
Clanor B.V., een exploitatievergunning voor de exploitatie van de openbare inrichting Wonder's
eten & drinken op het perceel Coolplein 3 in Heerhugowaard (verzonden 18 juli 2018)
De Beren Heerhugowaard, een vergunning tot het uitoefenen van een horeca-onderneming op
het perceel Middenwaard 129C in Heerhugowaard (verzonden 17 juli 2018)
Stichting Blosse opvang, een vergunning voor het brandveilig gebruiken van een sportgerichte
buitenschoolse opvang op de locatie De Vork 9 in Heerhugowaard (verzonden 19 juli 2018)

-

Stichting Blosse opvang, een vergunning voor het brandveilig gebruiken van een sportgerichte
buitenschoolse opvang op de locatie Lotte Beesedijk 1 in Heerhugowaard (verzonden 19 juli
2018)

-

APV – Fietsenactie NS-Station
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken bekend dat zij alle (brom)fietsen
rondom het NS-station Heerhugowaard die:
- langer dan 14 dagen onafgebroken in de daarvoor bestemde klemmen geplaatst zijn; óf
- onbeheerd buiten de daarvoor bestemde klemmen geplaatst zijn; of
- rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en/of verwaarloosde toestand verkeren,
over twee dagen, ingaande de dag na deze publicatie, gaan verwijderen. Deze
bestuursdwangbevoegdheid berust op artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht en artikel 125
Gemeentewet. De (brom)fietsen die op een zodanige manier geparkeerd zijn waardoor direct gevaar
ontstaat voor het rij- en voetgangersverkeer zijn op grond van artikel 5:31 Algemene wet bestuursrecht en
artikel 125 Gemeentewet direct verwijderd. De kosten van deze (spoedeisende) bestuursdwang zijn voor
de overtreder en dienen te worden voldaan wanneer de (brom)fiets wordt opgehaald.
Overtreding
Het is op grond van artikel 5:12 lid 1 APV en aanhangend aanwijsbesluit verboden om, in het belang van
het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van
schade aan de openbare gezondheid, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde
ruimten of plaatsen te laten staan. Daarnaast is het op grond van artikel 5:12 lid 2 APV en aanhangend
aanwijsbesluit verboden om fietsen of bromfietsen langer dan 14 dagen in de daarvoor bestemde ruimten
of plaatsen te laten staan. Tevens is het op grond van artikel 5:5 van de APV verboden een voertuig dat
rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeert op de weg te parkeren.
Begunstigingstermijn
Op 24 juli 2018 zijn alle (brom)fietsen welke in strijd met artikel 5:12 APV en artikel 5:5 APV geplaatst zijn
voorzien van een gekleurd label. Vóórdat wij overgaan tot de feitelijke uitvoering van bestuursdwang,
wordt eerst een termijn gegund waarbinnen de overtreding ongedaan gemaakt kan worden. Binnen twee
dagen, ingaande de dag na deze publicatie, dient degene die de fiets in zijn macht had op het moment
van parkeren de (brom)fiets te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan gaan wij over tot verwijdering van de
(brom)fiets. De (brom)fietsen die direct gevaar opleveren voor rij- en voetgangersverkeer zijn middels
spoedeisende bestuursdwang verwijderd. Een begunstigingstermijn wordt in verband met de gevaarlijke
situatie niet gegund.
Opslag fietsen
De verwijderde (brom)fietsen worden opgeslagen in een fietsendepot. (Brom)fietswrakken worden na
verwijdering twee weken opgeslagen en daarna vernietigd. De rest van de (brom)fietsen worden
gedurende 13 weken bewaard. Alle (brom)fietsen die na deze termijn niet zijn opgehaald, kunnen worden
verkocht. Vóórdat degene die de fiets in zijn macht had op het moment van uitoefening van de
bestuursdwang de fiets kan ophalen, dient hij/zij zich te melden bij de receptie van het gemeentehuis aan
Parelhof 1 te Heerhugowaard (op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:30 uur). Na de betaling van de
bestuursdwangkosten van EUR 20,00 wordt een informatieve brief over deze fietsenactie overhandigd.
Vervolgens dient er een afspraak gemaakt te worden met het fietsendepot voor het ophalen van de
(brom)fiets. Met de brief van de gemeente én passende (brom)fietssleutel en/of origineel aankoopbewijs
kan de (brom)fiets opgehaald worden.
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.

Ter inzagelegging APV/Bijzondere wetten
Door de Burgemeester van Heerhugowaard ontvangen aanvragen van:
- Heerhugowaard Sport N.V. , een drank- en horecavergunning voor Sporthal Deimos op de locatie
Deimoslaan 13 in Heerhugowaard.
- Heerhugowaard Sport N.V., een drank- en horecavergunning voor MFA de Horst op de locatie
van Eedenplein 5 in Heerhugowaard
Gedurende zes weken na 24 juli 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 5 september 2018 bij
de Burgemeester.
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