Bekendmakingen - week 16 2019

Publicatie verkeersbesluit verwijderen 1 gehandicaptenparkeerplaats Opaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten om tegenover de
Opaal 46 één van de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen.
Wilt u het ontwerp besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 23 mei
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 definitieve 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.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met team Verkeerszaken, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl
16WB07

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vittorio Fietsen, W.M. Dudokweg 13 (1703DA) te Heerhugowaard, het oprichten van het bedrijf
voor het assembleren van maatfietsen op bestelling;
Proeverij Gewoon Lekker, Gildestraat 2 (1704AG) te Heerhugowaard, het wijzigen van het
bedrijf door het vervangen van de keuken;
Stone Style Factory, Albert Soncklaan 2 (1701BX) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor de productie en verkoop van natuursteen bladen, keukenbladen en vensterbanken;
Huisartsenpraktijk Hooglugt, Uiterwaard 9 (1703MB) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het
bedrijf met een extra besprekingsruimte;
Picturae B.V., J. Duikerweg 14 (1703DH) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf met
een extra besprekingsruimte;
Gemeente Heerhugowaard, Woningbouwlocatie de Draai, Sectie P9741 te Heerhugowaard, het
oprichten van een tijdelijk gronddepot ten behoeve van de vrijkomende grondstromen afkomstig
uit gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente Heerhugowaard;
EWAC BV, Galileistraat 20, (1704SE) te Heerhugowaard, het oprichten van een
metaalconstructiebedrijf;
Autoschade Balans, Stevinstraat 5B (1704RN) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor schadeherstel met spuiterij tevens beëindiging van bedrijf in de Costerstraat 13;
Hugo Carclean, Albert Soncklaan 7 (1701BX) te Heerhugowaard, het oprichten van een bedrijf
voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast en het opslaan van gevaarlijke stoffen, CMRstoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;

•
•
•
•
•
•

Teeling Onroerendgoed B.V., Newtonstraat 7 (1704SB) te Heerhugowaard, het uitbreiden van
de productieruimte;
E.G.J. Zandbergen Vastgoed BV, Marconistraat 11 (1704RG) te Heerhugowaard, het uitbreiden
van het bedrijf;
C.P.M. Borst & Zn, Frik 11 (1704DT) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf met een
schuurkas ten behoeve van de bloembollenteelt en bloembollenboeierij;
Aldi Distributiecentrum, Rustenburgerweg 108, (1703RZ) te Heerhugowaard, het uitbreiden van
het bedrijf met een winkelruimte;
Arjo Bedrijfspanden, Foxtrot 14 (1704EH, te Heerhugowaard, het oprichten van het bedrijf voor
het opslaan en rijklaar maken van fietsen en 500 t/m 1000 lithium ION fiets accu’s;
Marant Industries B.V., Ameperestraat 3, (1704SM) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor de productie van vezelversterkte kunststof onderdelen, installeren van onderdelen
en onderhoud aan installaties;

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 088-102 1300.
16RUD12

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Bergmolen 13,
Heerhugowaard
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 19 maart 2019 een kennisgeving
in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal,
Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Bergmolen 13 in Heerhugowaard. De
werkzaamheden vinden plaats in de periode van 20 mei 2019 tot en met 20 augustus 2019. De
verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 4 werkdagen.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van
geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient
slechts ter informatie.
Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer
088 – 102 13 00.
16RUD13

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Oosterweg 4a-6b-8,
Heerhugowaard
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 19 maart 2019 een kennisgeving
in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal,
Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Oosterweg 4a-6b-8 in Heerhugowaard.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 15 april 2019 tot en met 15 juli 2019. De
verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 4 werkdagen.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van
geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient
slechts ter informatie.
Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer
088 – 102 13 00.
16RUD14

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, A.C. de Graafweg 8,
Heerhugowaard
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 27 maart 2019 een kennisgeving
in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal,
Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres AC de Graafweg 8 in Heerhugowaard.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 17 april 2019 tot en met 17 juli 2019. De
verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 2 werkdagen.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van
geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient
slechts ter informatie.
Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer
088 – 102 13 00.
16RUD15

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

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Terborchlaan 1 aan te leggen.

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 28 mei
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.
16SP03

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

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Versproncklaan 9 aan te leggen.

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 28 mei
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.
16SP04

Publicatie verkeersbesluit oplaadpunten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten om op de volgende
locaties:
- Clara Wichmanntuin, ter hoogte van de zijkant van huisnummer 2,
- Spirealaan, ter hoogte van de zijkant van huisnummer 16
telkens twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 28 mei
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 definitieve 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.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met dhr. F. Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

16WB08

Publicatie ontwerp verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om op de
Aquamarijn bij nummer 84 en de Stella Agsteribbeland nabij het appartement complex telkens twee
parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto’s.
Wilt u het besluit inzien?
Het ontwerp verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot
28 mei 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
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 2 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. 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. F. Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl.
16WB09

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

Pattist, M.
Zijp, D.B.
Boudewijn, J.A.C.
Dors, E.H.
Wilms, L.E.

16-03-1995
20-04-1987
20-10-1968
30-06-1966
30-11-1999

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 m.i.v. 16-04-2019 uit.
16BZ14

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
04-04-2019
05-04-2019

Locatie
IJssel 34
Middenweg 598A

09-04-2019
09-04-2019
10-04-2019
10-04-2019
10-04-2019

Middenweg 462C
Graanmolen 30
Marconistraat 15
Abel Tasman erf 1
Bastion 18

Werkzaamheden
plaatsen aanbouw
verplaatsen damsloot en damsloot compenseren met onderbemalingssloot
plaatsen carport met opbouw
plaatsen terrasoverkapping
het aanleggen van een in-/uitrit
een gebruiksvergunning
plaatsen balkonbeglazing

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
09-04-2019
Oosterweg Noord 41
uitbreiden openbare school De Helix
09-04-2019
Gouwe 28
plaatsen tuinhuisje

09-04-2019
09-04-2019

Marconistraat 18
Middenweg t.h.v. 28

09-04-2019
10-04-2019
10-04-2019

Duinrietstraat 11
Amer 4 en 6
Beukenlaan 25

aanpassen diverse constructies
realiseren van water en een duiker en
kappen van 3 bomen
bouwen woning
plaatsen aanbouw aan de voorzijde woning
bouwen opslagloods voor materieel

Bezwaar: 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/Evenementen
Ingediende aanvragen voor evenementen
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen
hebben ontvangen:
Datum ingekomen
09-04-2019

Locatie
Middenweg 201

09-04-2019
10-04-2019

IJsbaan ’t Kruis
Oeverzeggeweg

Evenementdatum
18 augustus 2019

Omschrijving
verlenging terras bij
Tour de Waard
6 en 7 juli 2019
Zomertoer
11t/m 15 augustus 2019 Huttenbouw

Verleende vergunning voor evenementen
Door burgemeester en wethouders verleende vergunning voor evenementen:
Datum verleend
09-04-2019

Locatie
Raadhuisplein

Evenementdatum
5 mei 2019

Omschrijving
bevrijdingsfestival

Bezwaar: zie elders op de pagina.
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.
16OV18

