Bekendmakingen week 31 - 2018
Kennisgeving aanwijzing gemeentelijke monumenten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken bekend dat zij op grond van
artikel 3 van de Erfgoedverordening Heerhugowaard 2010 op 17 juli 2018 hebben aangewezen als
gemeentelijk monument:
Dreef 12
Het voormalig zusterhuis van de Franciscanessen met Delftse School. Het pand is van belang vanwege
de nog herkenbare typologie van een zusterhuis (voormalige kapel, sacristie en refter). Het interieur
bevat karakteristieken van de Wederopbouwstijl (vloertegels en trap). Omdat Heerhugowaard niet veel
gebouwen uit de jaren ’50 met een dergelijke allure bezit, is er tevens sprake van een
zeldzaamheidswaarde.
Van Veenweg 4
Een gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Rooms-Katholieke lagere school uit het eerste kwart van
de 20e eeuw, opgetrokken in neogotische stijl en met een nog opmerkelijk gaaf interieur.
Zwarteweg, tussen Groeneweg en Jan Glijnisweg
Het onverharde gedeelte van de Zwarteweg, inclusief de wederzijdse waterlopen, is van algemeen
belang vanuit cultuurhistorisch, historisch en historisch-geografisch oogpunt als concreet overblijfsel van
een historisch landpad uit tenminste 1631. Zeer waarschijnlijk is de basis voor het pad zelfs al gelegd
vóór de drooglegging van de polder Heerhugowaard op het voormalige boseiland te westen van Oterleek.
Dit stukje Zwarteweg heeft een grote historische waarde in relatie tot de geschiedenis van de vroegere
druiplanden van Heerhugowaard en de drooglegging van de polder in 1631.
Kerkweg 26 Veenhuizen
Het ensemble bestaat uit het praalgraf van Reinout van Brederode met bijbehorend onderkomen, de
luiklok in de klokkenstoel en de historische begraafplaats, tezamen gelegen op een centrale terp in
Veenhuizen. Het ensemble is van groot cultuurhistorisch belang vanwege de historische, archeologische
kunsthistorische, herinnerings-, ambachtelijke en zeldzaamheidswaarde. Bovenal heeft de plek een
uitgesproken ensemble- en herinneringswaarde omdat de aanwezige waarden elkaar versterken en zij
tezamen het verhaal vertellen van een belangrijk stuk geschiedenis van de gemeente Heerhugowaard.
Veenhuizerkade bij nr. 3
Het ensemble bestaat uit de 17e eeuwse watermolen De Veenhuizer en bijbehorend gemaal uit 1934.
Het ensemble is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de historische en typologische waarde.
Het ensemble is in dat verband representatief voor een stukje van de watergeschiedenis van de
Veenhuizerpolder. De elektromotor, de schakelkasten het glaspaneel hebben vanwege hun leeftijd een
historische waarde.
De eigenaren zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing.
Inzage
De aanwijzingsbesluiten met de daarbij behorende redengevende omschrijvingen kunnen worden
ingezien in het gemeentehuis, De Parelhof 1 te Heerhugowaard. Het gemeentehuis is geopend van
maandag t/m donderdag: 10:00 - 17:00 uur en vrijdag: 10:00 - 20:00 uur.
Voor informatie over de aanwijzingen kunt u terecht bij de heer G. Kloosterman, beleidsadviseur Erfgoed,
of mevrouw S. Jansma, juridisch adviseur, telefoonnummer 14 072
Bezwaar
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van de
aanwijzingsbesluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Heerhugowaard, postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

In het bezwaarschrift moet ten minste zijn vermeld: uw naam en adres; 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 en uw handtekening. Daarnaast verzoeken wij u om in het
bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.
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 Arrondissementsrechtbank te
Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 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.
Heerhugowaard, 31 juli 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard
31RO13

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Heerhugowaard 2018
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 de Verordening elektronische kennisgeving gemeente
Heerhugowaard 2018 vastgesteld.
De Verordening elektronische kennisgeving gemeente Heerhugowaard 2018 maakt het mogelijk
berichten die niet tot één of meerdere geadresseerden zijn gericht uitsluitend nog op elektronische wijze
te publiceren.
De Verordening elektronische kennisgeving gemeente Heerhugowaard 2018 treedt in werking op 26 juli
2018.
Lees de actuele en officiële tekst van de Verordening elektronische kennisgeving gemeente
Heerhugowaard 2018 op de website www.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
19-07-2018
20-07-2018
25-07-2018

Locatie
Oostdijk 2
Westerweg bij Hasselaarsweg
W.M. Dudokweg 47

Werkzaamheden
verbouwen woning
versterken constructie Langebalkbrug
wijziging gevelreclame

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
20-07-2018
Hasselaarsweg 7 en 9
wijzigen gebruik kassen naar stallingsruimte
20-07-2018
Kea Boumanland 21
plaatsen dakopbouw
25-07-2018
Vrederiksakker 41
bouwen woning
25-07-2018
W.M. Dudokweg 66
wijzigen brandscheidingen
25-07-2018
Zilverschoonstraat 1
plaatsen erfafscheiding voorzijde
26-07-2018
Waarddijk 1
het realiseren van een 3-tal camperplaatsen
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
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
Newtonstraat 7

Werkzaamheden
bouwen 27 woningen

het uitbreiden van de productieruimte

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
Newtonstraat 7

Werkzaamheden
het uitbreiden van de productieruimte

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:
-

-

Stichting Oogfonds Nederland , een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding in
Heerhugowaard voor de periode JUNI 2019 (verzonden 24 juli 2018)
Stichting Simavi, een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding in
Heerhugowaard voor de periode MAART 2019. (verzonden 24 juli 2018)
Stichting Aktie 68 , een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding in
Heerhugowaard voor de periode SEPTEMBER 2019. (verzonden 24 juli 2018)
Heerhugowaard Sport N.V een vergunning voor de exploitatie van de openbare inrichting MFA
De Horst op het perceel van Eedenplein 5 in Heerhugowaard (verzonden 23 juli 2018)
V.O.F. Marlene, een drank- en horecavergunning op grond van artikel 35 van de Drank- en
Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de tour de waard op 19
augustus 2018 de locatie Middenweg 207 in Heerhugowaard (verzonden 23 juli 2018)
Tapasbar La Fiesta ,een evenementenvergunning voor het houden festiviteiten van Tapasbar La
Fiesta tijdens Tour de Waard op 19 augustus 2018 voor maximaal 70 bezoekers buiten en binnen

-

-

conform de Vergunning Brandveilig Gebruik op de locatie Middenweg 201 in Heerhugowaard
(verzonden 24 juli 2018)
Vue Cinemas B.V., een vergunning voor de exploitatie van de openbare inrichting het
horecagedeelte met terras en zalen van Vue Heerhugowaard, op het perceel Middenwaard 67 in
Heerhugowaard (verzonden 18 juli 2018)
Vue Cinemas B.V. vergunning te verlenen tot het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting
VUE Heerhugowaard, gevestigd op het perceel Middenwaard 67 in Heerhugowaard (verzonden
24 juli 2018)

Rectificatie
- Heerhugowaard Sport N.V., een drank- en horecavergunning voor MFA de Horst op de locatie
van Eedenplein 5 in Heerhugowaard (verzonden 18 juli 2018), betreft niet een verleende
vergunning maar een ter inzage legging van een conceptvergunning
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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Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.


Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Dolomiet 53 te verwijderen

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.

Het besluit ligt tot 11 september 2018 ter inzage.
U kunt het besluit op de volgende locatie inzien:
 Gemeentehuis, informatiebalie, Parelhof 1,
openingstijden, maandag tot en met donderdag van 10:00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot
20.00 uur.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer
details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het 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.
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