Bekendmakingen week 38 – 2018
Plaatselijke verordening
Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
aanhanger/trailer te parkeren op de openbare weg langer dan acht achtereenvolgende dagen. De
volgende aanhanger staat reeds geruime tijd geparkeerd op de openbare weg:
-

Locatie: Van Reedestraat. Kenmerken: betreft een slecht onderhouden aanhanger van het merk
Hapert.

Helaas hebben pogingen om de eigenaar van de aanhanger op te sporen geen succes gehad. Derhalve
wordt via deze publicatie de eigenaar verzocht de aanhanger te verwijderen binnen één week vanaf de
datum van deze publicatie. Wanneer de aanhanger niet verwijderd wordt, gaat de gemeente over tot
verwijdering ervan. Indien de eigenaar daarna alsnog bekend wordt, zal de gemeente de kosten van
verwijdering alsnog op de eigenaar verhalen.
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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
06-09-2018

Locatie
nabij Stadsplein

09-09-2018
11-09-2018
11-09-2018
13-09-2018

Heemlaan 24
Flemingstraat 3
Prisma 30
C F K-vd Eijndetuin 1

Werkzaamheden
bouwen van woningen voorzien van parkeren en
commerciële plint
aanleggen inrit
aanbrengen van een demontabel laaddock
plaatsen dakopbouw
bouwen garage

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
05-09-2018
Middenweg 475
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor
het wijzigen van het gebruik van een schuur
11-09-2018
Hobbemaplantsoen 47
plaatsen dakopbouw
11-09-2018
Vrederiksakker 9
bouwen woning
12-09-2018
Middenweg 30A
brandveilig gebruik van een kindcentrum
12-09-2018
Vrederiksakker 47
bouwen woning
13-09-2018
Gibbon 23
plaatsen overkapping
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 235

Werkzaamheden
plaatsen van een aanbouw t.b.v. het splitsen van een bestaand appartement in 2
appartementen

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.
Rectificatie publicatie: In de publicatie d.d. 11 september 2018 is abusievelijk niet vermeld dat het om
een drank- en horecavergunning gaat.
Fabio Vaccara, een tijdelijk gewijzigde exploitatievergunning en een tijdelijk gewijzigde drank- en
horecavergunning van de openbare inrichting La Cubanita, locatie Middenwaard 129F in Heerhugowaard
in verband met tijdelijke uitbreiding van het terras. De wijziging is ingegaan op 3 september 2018 en loopt
tot 9 april 2020. (verzonden 4 september 2018)

APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
- Redon Bouw B.V., ontheffing geluid voor het slopen van de bestaande dakvloer in
winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard in de periode van 8 oktober 2018 t/m 4
november 2018 (verzonden 11 september 2018);
- Voetbalvereniging Reigerboys de heer B. Kool, loterijvergunning voor het houden van een
loterij in de periode 21 september 2018 t/m 5 april 2019 (verzonden 10 september 2018);
- Gemeente Heerhugowaard, ontheffing geluid tbv nachtwerkzaamheden groot onderhoud asfalt
2018 tpv Middenweg-Verlaat van 29 oktober 2018 t/m 2 november 2018
(verzonden 11 september 2018);
Centraal Bureau COA, evenementenvergunning voor het houden van een open dag ACZ op
22 september 2018 op de locatie van Noortwijklaan 2 (verzonden 11 september 2018);
Combinatie GBC Midden-Noord VOF, ontheffing geluid tbv werkzaamheden aan de N241 van
8 oktober t/m 11 oktober 2018 (verzonden 13-09-2018)
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.

APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
-

Heerhugowaard Sport N.V., drank-en horecavergunning voor de vestiging
Sporthal Deimos, Deimoslaan 13, in Heerhugowaard (verzonden 11 september 2018)
Heerhugowaard Sport N.V., drank-en horecavergunning voor de vestiging
MFA De Horst, van Eedenplein 5 in Heerhugowaard (verzonden11 september 2018)
Heerhugowaard Sport N.V., drank-en horecavergunning voor de vestiging

Sportcomplex Waardergolf, Beukenlaan 1B in Heerhugowaard (verzonden
11 september 2018)
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.
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Publicatie Hugo Oord
De Pieter Raat Stichting heeft de intentie om het gebouw Hugo Oord aan de van Veenweg 15, te
Heerhugowaard onder de leegstandswet aan een toegelaten instelling beschikbaar te stellen. De Pieter
Raat Stichting heeft het doel om met ingang van november 2018 het tijdelijk huisvesten van bijzondere
doelgroepen in Heerhugowaard mogelijk te maken. Tot op heden heeft Woningstichting Woonwaard zich
als enige geïnteresseerde gemeld voor de tijdelijke exploitatie van het gebouw.
Indien u belangstelling heeft om naar aanleiding van bovenstaande en conform bijgaande publicatie het
gebouw tijdelijk te exploiteren, dan kunt u contact opnemen met De Pieter Raat Stichting, de heer
Adriaan Dorenbos, tel. 06 2 05 37 79, e-mail: a.dorenbos@dprs.nl.
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