Bekendmakingen week 44 - 2018
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, Newtonstraat 7 te
Heerhugowaard
Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard
(gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord).
Grondslag: artikel 7.17, vierde lid, van de Wet milieubeheer.
Onderwerp: Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Plangebied: Newtonstraat 7 te Heerhugowaard
Doel plan: Op 28 september 2018 is door Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Jonkman namens
Teeling Petfood B.V. de ‘M.E.R. Beoordelingsnotitie Newtonstraat 7 te Heerhugowaard, uitbreiding
productieruimte Teeling Petfood Heerhugowaard d.d. 24 september 2018, ingediend. In deze
aanmeldingsnotitie worden de effecten beschreven van het uitbreiden van de bestaande
productiecapaciteit van 10 kiloton (kton) naar 30 kton huisdiervoedsel per jaar.
Op 23 oktober 2018 is besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden uitgevoerd, omdat
er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor de voorgenomen activiteit belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zou kunnen veroorzaken. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken
liggen met ingang van 31 oktober 2018 tot en met 11 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis
van Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard, tijdens de openingstijden en daarbuiten na
telefonische afspraak.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene
wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden
hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraaken/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de procedure ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve
waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.
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NIEUWSBERICHT 30-10-2018
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen (art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie
Personen). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de
basisregistratie personen van de gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Dat wil
zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en
formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale
voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de
volgende personen:

Naam

Geboortedatum

R. Kleijer
M. Weerman
H.E.M. Schilder
K.M. Mazur
M. Badim Rocha Lima
V. Huis in ’t Veld
L.S. Robbers
T.J. Robbers

08.03.1965
17.09.1975
23.05.1959
19.06.1994
25.12.1987
17.10.1976
07.06.2008
07.09.2006

Staat uw naam hierboven of weet u waar één van de bovengenoemde personen verblijven,
neem dan contact op met de Gemeente Heerhugowaard via tel. 14 072 of mail naar
adresonderzoek@heerhugowaard.nl. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.
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Publicatie ontwerp verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten om op de Jan
Glijnisweg een zebrapad aan te leggen.
Wilt u het besluit inzien?
Het definitief verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 4
december a.s. 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?
Beroep
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U stuurt dan
binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar,
sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.
In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:
•
Uw naam en adres
•
Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
•
De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)
•
De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft
Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.
U kunt ook digitaal beroep instellen 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.
Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op
www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke
procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.
Voorlopige Voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent
dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift 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 beroepschrift
heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening 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 is ook griffierecht
verschuldigd.
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. H. Brouwer, tel 14 072, of via e-mail naar post@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
18-10-2018
20-10-2018
21-10-2018
21-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
23-10-2018
23-10-2018

Locatie
Werkzaamheden
Huygenhoekring 26
realiseren in- en uitrit
van Wijngaardenplein nabij 19A bouwen garage
Heemlaan 57
plaatsen dakopbouw
Maria Rutgersland 16
plaatsen dakopbouw
Rustenburgerweg 157
bouwen woning
Witbolstraat 24
bouwen woning
Oostdijk 29J, 29K, 29L
bouwen 3 woningen
Duizendbladweg 53
aanbrengen beschoeiing en plaatsen steiger
W.M. Dudokweg 13
vestigen keukenzaak en aanbrengen reclame

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
22-10-2018
Distelvlinder erf 13
bouwen woning
22-10-2008
Wilde Hoppad 1
bouwen woning
22-10-2018
Rustenburgerweg
dempen van een slootje tussen perceel P2113 en
P504
23-10-2018
Hasselaarsweg 2A
bouwen van een aparte opgang voor de bovenwoning
23-10-2018
Rijn 42
uitbreiden schuur
23-10-2018
Keerkring 76
plaatsen 10 zonnepanelen op zijgevel woning

23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
24-10-2018
24-10-2018
24-10-20108

Rijn 14
Sfeen 14
IJssel 61
Rustenburgerweg 133
Jan Glijnisweg 18C
Omring 59
J.J.P. Oudweg 8

plaatsen dakkapel voorzijde
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel zijdakvlak
verbouwen woning
realiseren uit en uitrit verplaatsen
plaatsen dakopbouw
plaatsen signing aan de gevel

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 469A

Werkzaamheden
aanleggen inrit

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:
Wok & Heerhugowaard B.V., een exploitatievergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf
Wok & Heerhugowaard B.V. op de locatie Middenwaard 18 te Heerhugowaard (18 oktober 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.
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
-

T.M. van Riesen-Bron, een evenementenvergunning voor het houden van een braderie op 11
november 2018 op de locatie Cornelia van Arkeldijk 24 in Heerhugowaard (verzonden 22 oktober
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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