Bekendmakingen week 40 - 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
24-09-2018
27-09-2018

Locatie
Distelvlinder erf 13
Distelvlinder erf 18

Werkzaamheden
bouwen woning
bouwen woning

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
24-09-2018
Spectrum 29
wijzigen van kozijnen begane grond
24-09-2018
Charlotte Köhlertuin 17
plaatsen dakopbouw
25-09-2018
Middenweg 475
wijzigen van het gebruik van een schuur
25-09-2018
Stationsplein 74
renoveren van een stolpboerderij
26-09-2018
Prisma 30
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
Marconistraat 15

Werkzaamheden
het plaatsen van een wisselstation.

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
De burgemeester van Heerhugowaard heeft besloten op grond van zijn bevoegdheid, vastgelegd in
artikel 2:25C lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening
het digitale aanvraag- en meldingformulier voor evenementen vast te stellen
de bevoegdheid om benodigde aanpassingen in het formulier te mandateren aan P. van
Drongelen, manager Team Dienstverlening, of diens vervanger.
- vanaf 16 juli 2018 dit formulier in gebruik te nemen voor het aanvragen van
evenementenvergunningen en het melden van meldingplichtige evenementen
Besluitdatum 10 juli 2018.
-

De burgemeester van Heerhugowaard heeft besloten op grond van zijn bevoegdheid, vastgelegd in
artikel 2:24A lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
- het digitale aanmeldformulier voor de Evenementenkalender vast te stellen
- de bevoegdheid om benodigde aanpassingen in het formulier te mandateren aan P. van
Drongelen, manager Team Dienstverlening, of diens vervanger.
- vanaf heden dit formulier in gebruik te nemen voor het aanmelden van evenementen op de
Evenementenkalender
Besluitdatum 19 september 2018.
Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten
bezwaar maken bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift kunt u sturen naar: postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en
vangt aan met ingang van de dag na die van publicatie.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:
a. De naam en adres van de indiener;
b. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. De gronden van het bezwaar (motivering).
De besluiten liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij het informatiecentrum in het
gemeentehuis aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard. Openingstijden: maandag t/m donderdag van
10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
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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