Bekendmakingen week 39 - 2018
Verkeersbesluit Oplaadpunt Winterkoningerf
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om in de
Winterkoningerf, ter hoogte van huisnummer 3 twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

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 aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar:
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In het bezwaarschrift moeten ten minste 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 Arrondissementsrechtbank te
Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. 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.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. M.J.Ippel, bereikbaar op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar
post@heerhugowaard.nl
39RO18

Publicatie ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een
stopverbod in te stellen op de Omring tijdens haal- en brengtijden van de school.
Wilt u het besluit inzien?
Het ontwerp verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 2
november 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 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 2 november 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
39WB11

Wijziging subsidieplafond 2018 deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn en Zorg
Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid
1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op 28 augustus 2018 het volgende besluit heeft
genomen: Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening WWZ te verhogen met
€ 32.000 en vast te stellen op een bedrag van € 449.991
Wij wijzen u erop dat het College bovenstaand subsidieplafond 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':
39WOC12

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
14-09-2018
14-09-2018
15-09-2018
17-09-2018
18-09-2018
20-09-2018
20-09-2018

Locatie
Charlotte Köhlertuin 17
Einsteinstraat 2
Kraagbeer 24
Stationsweg 74
J.J.P. Oudweg 8
A.C de Graafweg 6
J.J.P. Oudweg 8

Werkzaamheden
plaatsen dakopbouw
uitbreiding magazijn
plaatsen (vervangen) van een erfafscheiding
renovatie stolpboerderij
plaatsen dakkapel
bouwen schuur
plaatsen signing aan de gevel

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
14-09-2018
Zwanebloemstraat 2 t/m 12
bouwen 35 woningen
(even) en 23 t/m 57 (oneven),
Kikkerbeetstraat 1 t/m 17 (oneven)
en Akkerwindepad 1 t/m 5
17-09-2018
Heijnkesakker 1 t/m 29 (oneven) bouwen 37 woningen
Vrederiksakker 22 t/m 64 (even)
18-09-2018
W.M. Dudokweg 66
aanbrengen van zonnepanelen en het plaatsen
van een biomassa installatie
18-09-2018
Dreef 12
wijzigen van de brandcompartimentering
18-09-2018
Distelvlinder erf 11
bouwen van een woning met garage
19-09-2018
Middenweg 235
plaatsen van een aanbouw t.b.v. het splitsen van een
bestaand appartement in 2 appartementen
19-09-2018
Vrederiksakker 49
bouwen woning woning
19-09-2018
Zuijder Vlaerdinge 40
uitbouwen woning
20-09-2018
Nachtegaalstraat 67
bouwen woning
Bezwaar: zie elders op de pagina

Ontheffings- en omgevingsprocedure
Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard medewerking willen verlenen:
Locatie
Madeliefstraat 18 t/m 52

Werkzaamheden
brandveilig gebruik 17 zorgwoningen

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:
De Kolonist Heerhugowaard, een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning voor
het uitoefenen van een horeca-onderneming op de locatie Middenweg 200B (verzonden 17 september
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.

Ter inzagelegging
Door de burgemeester van Heerhugowaard ontvangen aanvraag van:
Een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf Hartje Winter van
7 december 2018 tot 7 januari 2019 op het adres Stadsplein in Heerhugowaard.
Gedurende zes weken na datum publicatie ligt de concept-vergunning ter inzage.
U kunt de stukken op afspraak inzien op maandag en dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Gemeentehuis, informatiebalie, Parelhof 1, Heerhugowaard.
U kunt uw zienswijze op de concept-vergunning schriftelijk indienen tot uiterlijk 7 november 2018.
Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een mondeling of schriftelijke zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze dient u een aparte afspraak te maken via de administratie van Team
Dienstverlening (tel.nr. 14072). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
39OV55

