Bekendmakingen week 5 - 2019

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.
•

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Waterradmolen 17 aan te leggen.

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 5 maart 2019
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.
05SP01

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.
•

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Piriet te verwijderen

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
Het besluit ligt tot 12 maart 2019 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.
05SP02

APV

Op de parkeerplaats naast Pelmolen nummer 46 staan de volgende voertuigen langer dan de toegestane
8 dagen geparkeerd. Na meerdere keren navraag in de buurt hebben we geen eigenaar kunnen
traceren.
Tweemaal een 1 kleine boottrailer waar het merk niet van bekend is kleur grijs.
Eenmaal een aanhanger met houten donkerkleurige gesloten opbouw.
05HV03

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
17-01-2019
17-01-2019
18-01-2019
18-01-2019
19-01-2019
19-01-2019
20-01-2019
21-01-2019
21-01-2019
22-01-2019
23-01-2019

Locatie
P. de Hooghstraat 87
Zwanenbloemstraat 53
Beemdgrasstraat 9
van Veenweg 138C
Kraagbeer 5
Middenweg 462C
Rustenburgerweg 110A
Hulstlaan 10
Middenwaard 43
Frida Katzland 18
Rustenburgerweg 57

Werkzaamheden
plaatsen dakkapel voor
bouwen woning
bouwen woning
realiseren inrit
plaatsen dakkapel
bouwen carport met verdieping
plaatsen tijdelijke woonunit
plaatsen berging
aanpassen winkelpand
bouwen zorgunit
verbouwen 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
21-01-2019
Costerstraat 12 t/m 12D
verbouwen bedrijfsruimte tot werkplaats
en bedrijfsunits
21-01-2019
Vrederiksakker 5
bouwen woning
22-01-2019
Deimoslaan 7
wijzigen bestaande in/uitrit
23-01-2019
Nachtegaalstraat 22
plaatsen tuinhuis met overkapping
23-01-2019
Donge 30
plaatsen dakkapel achter
23-01-2019
Bergmolen 13
aanbrengen gevelreclame
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
achter Middenweg 9

Werkzaamheden
bouwen vier woningen

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:
-

een standplaats voor de verkoop van snacks op verscheidene data in 2019 op de locatie nabij
Pascalstraat 3 in Heerhugowaard (verzonden 18-01-2019);
een exploitatievergunning voor een foodcorner op de locatie Middenweg 245 in Heerhugowaard
(verzonden 22-01-2019);
een exploitatievergunning voor de locatie Middenwaard 121 in Heerhugowaard (verzonden 2301-2019);

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.

Collecterooster 2019
Het CBF stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote
landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het
collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de
betreffende periode. De 'vrije' perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen in onze gemeente.
De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt
gecollecteerd.
Periode

Organisatie

06-01 t/m 12-01
13-01 t/m 19-01

vrije periode
vrije periode

20-01 t/m 26-01
27-01 t/m 02-02

vrije periode
Hersenstichting Nederland

03-02 t/m 09-02
10-02 t/m 16-02
17-02 t/m 23-02
24-02 t/m 02-03

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

03-03 t/m 09-03
10-03 t/m 16-03
17-03 t/m 23-03
24-03 t/m 30-03

Jantje Beton
Amnesty Internatioal
Reumafonds
Stichting ZOA

31-03 t/m 06-04
07-04 t/m 13-04
14-04 t/m 20-04
21-04 t/m 27-04
28-04 t/m 04-05

Fonds Gehandicaptensport
Nederlandse Hartstichting
Nationaal Fonds Kinderhulp
vrije periode
vrije periode

05-05 t/m 11-05
12-05 t/m 18-05
19-05 t/m 25-05
26-05 t/m 01-06

Maag Lever Darm Stichting
Longfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
vrije periode

02-06 t/m 08-06
09-06 t/m 15-06
16-06 t/m 22-06
23-06 t/m 29-06

Epilepsiefonds
Oranje Fonds
Het Nederlandse Rode Kruis
Natuurmonumenten

f30-06 t/m 06-07
07-07 t/m 13-07
14-07 t/m 20-07
21-07 t/m 27-07
28-07 t/m 03-08

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

04-08 t/m 10-08
11-08 t/m 17-08
18-08 t/m 24-08
25-08 t/m 31-08

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

01-09 t/m 07-09
08-09 t/m 14-09
15-09 t/m 21-09
22-09 t/m 28-09
29-09 t/m 05-10

KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix Spierfonds
Nierstichting Nederland
HandicapNL (Fonds verstandelijk gehandicapten)
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

06-10 t/m 12-10
13-10 t/m 19-10

Nederlandse Brandwonden Stichting
vrije periode

20-10 t/m 26-10
27-10 t/m 02-11

vrije periode
Diabetes Fonds Nederland

03-11 t/m 09-11
10-11 t/m 16-11
17-11 t/m 23-11
24-11 t/m 30-11

Stichting Alzheimer Nederland
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Nationaal MS Fonds
Leger des Heils Fondsenwerving

01-12 t/m 07-12
08-12 t/m 14-12
15-12 t/m 21-12
22-12 t/m 28-12
29-12 t/m 04-01
05OV05

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

