Bekendmakingen week 11 - 2019

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Reconstructie Middenweg - Zuid
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat de gemeenteraad van
Heerhugowaard in haar vergadering van 18 december 2018 het bestemmingsplan ‘Reconstructie
Middenweg- Zuid’ gewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad
voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.
Het bestemmingsplan heeft van 29 augustus tot en met 9 oktober 2018 voor eenieder als ontwerp ter
inzage gelegen.
Aanleiding en doel
Het bestemmingsplan, dat ziet op de bocht in de Middenweg ter hoogte van de Middenweg 2/2a, geeft
uitvoering aan de gewenste reconstructie van de weg. Voor de uitvoering van dit bestemmingsplan dat
moet leiden tot het verbeteren van de verkeersveiligheid en de waterhuishouding ter plaatse dient o.a.
de bestaande woning aan de Middenweg 2/2a geamoveerd te worden.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
In de vaststellingsfase zijn wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Voor een overzicht van
de wijzigingen en aanpassingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar de bijlage Staat van
Wijzigingen, dat onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.
Terinzageligging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken gedurende 6 weken, met ingang van
woensdag 6 februari tot en met dinsdag 19 maart, voor eenieder 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 vastgestelde bestemmingplan is tevens digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam ‘Reconstructie Middenweg-Zuid’ invult, wordt
u direct naar de stukken geleid.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en het
besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
1. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
2. iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de
vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor
dit bestemmingsplan wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van
het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de
behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te
tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep
digitaal in te dienen.
Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen treedt in werking met ingang van de dag na
die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist
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APV
Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
voertuig in de bocht te parkeren op de openbare weg. Het volgende voertuig staat reeds geruime tijd
geparkeerd op de openbare weg in de bocht:
- Locatie: Celciusstraat/Lorenzstraat. Kenmerken: betreft een Alfa Romeo met het kenteken
75-JV-NK
Helaas hebben pogingen om de eigenaar van de auto op te sporen geen succes gehad. Derhalve
wordt via deze publicatie de eigenaar verzocht de auto te verwijderen binnen één week vanaf de
datum van deze publicatie. Wanneer de auto niet verwijderd wordt, gaat de gemeente over tot
verwijdering ervan. Indien de eigenaar daarna alsnog bekend wordt, zal de gemeente de kosten van
verwijdering alsnog op de eigenaar verhalen.
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Bekendmaking exploitatie-overeenkomst Stationsweg 114 te Heerhugowaard
Op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening jo artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening maken
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard bekend dat de gemeente op 29
januari 2019 met J. Henselmans Bouw B.V., statutair gevestigd aan de Oostelijke Randweg 8 te 1723
LH Noord-Scharwoude (initiatiefnemer), een anterieure overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van
de ontwikkeling van appartementengebouw “De Schakel” met 60 woningen plus bijbehorende
voorzieningen aan de Stationsweg 114 te Heerhugowaard.
Terinzagelegging
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt met ingang van 14 maart
2019 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst gedurende een
periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard,
Parelhof 1, inzien kan op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot
20.00 uur.
Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en staat geen bezwaar of
beroep open.
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw S. Jansma bereikbaar via 14-072
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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
28-02-2019
01-03-2019
01-03-2019
01-03-2019

Locatie
Kikkerbeetstraat 2
Metiusstraat 24
Venussingel 63
Oosterweg Noord 41

Werkzaamheden
bouwen woning
bouwen erker
plaatsen dakkapel voor
uitbreiden OBS Helix

01-03-2019
04-03-2019
06-03-2019

Middenweg 463
Paardenbloem erf 2
Zwanenbloemstraat 57

uitbreiden caravanstalling
bouwen veranda
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
30-01-2019
Hulstlaan 10
bouwen berging
05-03-2019
Rustenburgerweg 157
bouwen woning
05-03-2019
Vrederiksakker 43
bouwen woning

Bezwaar: zie elders op de pagina
Omgevingsvergunning Tjaarlingermeer 2A en 2B
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning met de activiteiten ‘handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘inrit / uitweg maken of veranderen’ hebben
verleend voor:
Locatie
Tjaarlingermeer 2A en 2B

Werkzaamheden
het bouwen van 2 vrijstaande schuurwoningen

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd. De ontvangen zienswijzen zijn
betrokken in de besluitvorming.
In werking treden van het besluit
Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de
verleende vergunning in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet
eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Beroep
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 13 maart 2019 zes weken
ter inzage. 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.
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 Rechtbank Noord
Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in 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.

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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Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten om aan de
zuidzijde van de Celsiusstraat een parkeerverbod in te stellen tussen huisnummer 19 en 33.
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 23 april
2019 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 verkeersbesluit

Wilt u uw mening geven?
Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het
ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 5 maart 2019. De
gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet
bestuursrecht.
Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen
van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze
mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal,
mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een
hoorzitting organiseren.
De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van
burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een
zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest)
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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Publicatie ontwerp verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een
(brom)fietspad aan te leggen tussen de Kastanjelaan en de Olmenlaan.
Wilt u het besluit inzien?
Het ontwerp verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot
en met 11 april 2019 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
• Het schets ontwerp
Wilt u uw mening geven?
Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het
ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 11 april 2019. De
gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet
bestuursrecht.
Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen
van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze
mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal,
mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een
hoorzitting organiseren.
De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van
burgemeester en wethouders. Wanneer het definitieve besluit afwijkt kan men beroep aantekenen.
Wanneer het definitieve besluit niet afwijkt is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze
hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest).

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. F.Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar
post@heerhugowaard.nl
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Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande perso(o)n(en) 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

M. Aissatie

10-05-1993

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

Geboortedatum

M.J.M.P. Putter
R.R. Trzeciak
A. Frai
L. Bachi Byouk
R. Endriukaitis
S.M. Gonçalves
A. Uyar
Y. El Bahri

23 januari 1984
11 juni 1973
05 januari 1975
01 januari 1940
01 juli 1981
05 juni 1991
01 juli 1996
09 februari 1990

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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