Bekendmakingen week 7 - 2018

Betreft: vaststelling bestemmingsplan Van Duivenvoordestraat Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 23 januari 2018 het bestemmingsplan Van
Duivenvoordestraat gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel op de
hoek van de Basiusstraat en Van Foreeststraat in Heerhugowaard. Met dit bestemmingsplan wordt een
actueel planologisch-juridisch kader opgesteld en worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de
gronden in dit plangebied gewijzigd en verruimd.
Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage heeft
gelegen. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het aanpassen van de bouwhoogte van de beoogde
bebouwing, het deels ontvankelijk en gegrond verklaren van de binnengekomen zienswijzen, het
toevoegen van enkele onderzoeken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.
Terinzageligging
Het vastgestelde plan ligt met ingang van 13 februari 2018 ter inzage bij de receptie in de hal van het
gemeentehuis aan de Parelhof 1, 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 vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als
u bij zoekterm de naam Van Duivenvoordestraat invult of de volgende code:
NL.IMRO.0398.BP61DUIVENVOORDE-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.
Beroepsmogelijkheden
Vanaf 13 februari kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,
-

belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren
hebben gebracht;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
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 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 ’sGravenhage.
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 ’s-Gravenhage.
Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.

Heerhugowaard, 2 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
07OV10

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken ter uitvoering van de Wet
milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer







Nelis Metal Shaping, Einsteinstraat 30 (1704RT) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor het vervaardigen van metalen onderdelen voor klassieke auto’s en raceauto’s alsmede licht
overig constructiewerk;
Autobedrijf de Zwaluw, Nijverheidsplein 9 (1704RB) te Heerhugowaard, het oprichten van een
bedrijf voor de handel in tweedehands auto’s en reparaties;
Motown Repairs, Pascalstraat 6 (1704RD) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf voor
het verkopen, onderhouden en repareren van motorfietsen;
Autobedrijf Langedijk, Galileistraat 9 (1704SE) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor de verkoop en onderhoud van tweedehands auto’s;
H.M. Tesselaar Bloemkwekerij B.V., Altonstraat 10 (1704CC) te Heerhugowaard, het uitbreiden van
het bedrijf door het bijbouwen van ca. 9600 m2 glasopstand aan de achterzijde van het bestaande
glastuinbedrijf;
HOV Jonker, Stationslaan 1 (1704PN) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf met een
schuurkas voor vermeerdering van pioenen, verwerking, sorteren en fust;

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen.
Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek
op de naleving van deze voorschriften.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(RUD NHN) telefoonnummer (088)-10 21 30 00.
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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
01-02-2018
02-02-2018
05-02-2018
05-02-2018
06-02-2018
06-02-2018

Locatie
Middenweg 537A
Plaetmanstraat 6
van Veenweg 138C
Altonstraat 10
Einsteinstraat 18
Distelvlinder erf 15

Werkzaamheden
verplaatsen lichtmasten en plaatsen duc-outs
bouwen overkapping voor camper
bouwen woning
bouwen tuinbouwkas
uitbreiden en verbouwen bestaand bedrijfgebouw
bouwen woning

06-02-2018
07-02-2018
08-02-2018
08-02-2018

’t Meijmerige Land 9
Torenmolen 8
Dreef
Middenweg 30D

bouwen woning
gebouw geschikt maken voor kinderopvang
vervangen huidige hertenstal
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/afspraak. De frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning is bereikbaar
onder telefoonnummer 14 072

Verleende omgevingsvergunning Milieu (uitgebreide procedure)
Locatie
Middenweg 591B

Werkzaamheden
het bouwen van een kas

Beroep
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van 14 februari tot en met 28 maart 2018 ter
inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of bij het omgevingsloket.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de rechtbank Noord Holland,
sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, door:
- een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit
vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank te Haarlem (sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn met zes
weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Deimoslaan 7
Rosa Spierplantsoen 44 en 46
Middenweg 119
Altonstraat 10

Werkzaamheden
wijzigen functie van kantoor- naar woonfunctie
het uitbreiden van de woning en bergingen
het plaatsen van een dakopbouw
het bouwen van een kantoorpand

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.
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NIEUWSBERICHT
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

K. Hmich
M.J.M. van Steen

02-05-1987
25-02-1971

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.

Beschikking tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP,
over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Heerhugowaard. Uit onderzoek van de
gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de
gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats
onbekend. Dit heeft tot gevolg dat betrokkene niet meer in Nederland staat ingeschreven, waardoor het
recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen,
kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Naam
K.P. Zywicki
S. Zwaanswijk
J. Sieraad
D.T. Smit

Geboortedatum
05-09-1988
22-11-1996
30-01-1992
15-09-1984

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Heerhugowaard. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is: College van burgemeester en
wethouders van gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na dit
publicatiebesluit. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:
1. uw naam en adres
2. de datum van uw bezwaarschrift
3. het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (art. 6:5
Awb).
4. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
5. waarom u het niet eens bent met ons besluit
6. uw handtekening
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem. Er moet dan wel sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek kan gestuurd worden aan:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Noord Holland
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM
Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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