Bekendmakingen week 45 - 2018
Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.


Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Krusemanlaan te verwijderen

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
Het besluit ligt tot 19 december 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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Vaststelling bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18b en 18c
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 30 oktober 2018 het bestemmingsplan Jan Glijnisweg
18b en 18c ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft de huidige percelen Jan Glijnisweg
18b en 18c te Heerhugowaard met het daar aanwezige kassencomplex en bedrijfwoning. Deze worden
gesloopt. Met dit bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een
woonbestemming. Bij wijze van compensatie voor de gesloopte kassen kunnen in het kader van de
provinciale regeling ‘Ruimte voor ruimte’ op deze vrijkomende locatie 3 vrijstaande burgerwoningen
worden gerealiseerd. De voormalige bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. In totaal kunnen er dus 4
burgerwoningen worden gerealiseerd.
Over het ontwerp-bestemmingsplan is bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren gebracht, deze is
beantwoord in een nota van zienswijzen. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot wijziging van
het ontwerp.
Bekendmaking besluit vaststellen Hogere waarde Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders hebben op 11 september 2018 het besluit genomen tot vaststelling van een
hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de 4 woningen. Op het ontwerpbesluit zijn geen
zienswijzen ontvangen.
Terinzage ligging
Het ongewijzigde vastgestelde plan en het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder liggen met ingang
van donderdag 8 november 2018 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis
aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met
donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam Jan Glijnisweg 18b en 18c invult of de volgende
code: NL.IMRO.0398.BPBGJGLIJNISWEG18BC-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.
Beroepsmogelijkheden
Vanaf 9 november 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken, een belanghebbende die tijdig zijn/haar
zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad voor het bestemmingsplan, of bij het college van
burgemeester en wethouders met betrekking tot het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, alsmede
een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijke wijze niet in staat is geweest bij de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder,
overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders
kenbaar te maken, beroep instellen bij de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en het besluit Hogere
waarde Wet geluidhinder niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het
vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Een beroepschrift moet worden gericht aan:
De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage.
Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.

Heerhugowaard, 6 november 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
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NIEUWSBERICHT 06-11-2018
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
A.S. Noerkhan
E. Nieuwenhuizen

Geboortedatum
03.05.1944
08.04.1974

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 verkeersbesluit oplaadpunten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit
om op de volgende locaties:
Briljant, ter hoogte van de zijkant van huisnummer 60;
Weidemolen, ter hoogte van de hoek met de Stellingmolen;
Jacob Marisstraat, op het parkeerterrein naast Ruysdaelstraat 55,
telkens twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.
Wilt u het ontwerp besluit inzien?
Het ontwerp verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 18
december 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?
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na publicatiedatum een zienswijze indienen. Meer details
hierover kunt vindt u in het verkeersbesluit.
Definitief verkeersbesluit Plutolaan en Winterkoningerf
Voor de volgende locaties zijn op eerder genomen ontwerp verkeersbesluiten geen zienswijzen
ingediend. Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben definitief besloten
per locatie twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen op de
locaties:
Plutolaan, ter hoogte van huisnummer 7;
Winterkoningerf, ter hoogte van huisnummer 3.
Wilt u de besluiten inzien?
Ook dit verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl en ligt tot 18 december
2018 ter inzage in het gemeentehuis. Bezwaar en beroep is niet meer mogelijk omdat op de ontwerp
verkeersbesluiten geen zienswijzen zijn ingediend.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. M. Ippel, 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
25-10-2018
26-10-2018
27-10-2018
29-10-2018

Locatie
Vrederiksakker 65
Nijverheidsplein 2D
J. Duikerweg 14
Witbolstraat 18

Werkzaamheden
bouwen woning
vestigen kringloopwinkel
realiseren in-/uitrit
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
29-10-2018
Heemlaan 24
aanleggen in-/uitrit
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
Nijverheidsstraat 2

Werkzaamheden
het inpandig realiseren van 18 appartementen voor een periode van 10 jaar

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.

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
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