Bekendmakingen week 19 - 2019

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
26-04-2019
26-04-2019
28-04-2019
29-04-2019
29-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
01-05-2019
01-05-2019
02-05-2019

Locatie
Oosterweg Noord 38
Korte Dreef 13
Vrederiksakker 65
Zeebiesstraat 2
Gaard 6
van der Weydenlaan 13
Vrederiksakker 51
Madeliefstraat 15
Tuin van Helium 6
Jan Glijnisweg 23

Werkzaamheden
plaatsen dakkapel op zijdakvlak
vervangen kozijnen
plaatsen tijdelijke woonunit
plaatsen dakkapel op voordakvlak
het realiseren van een inrit
vervangen en vergroten dakkapel voorzijde
bouwen woning
plaatsen dakkapel
uitbreiden woning achter
plaatsen tuinhuis/garage

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
25-04-2019
IJsbaan ’t Kruis
afwijken van gebruik bestemming
26-04-2019
Lavendel 3
bouwen woning
26-04-2019
Hemelboog Binnen 15
bouwen veranda met berging
30-04-2019
Ripprantsweijde 3
bouwen garage
01-05-2019
Forsythialaan 4
plaatsen dakopbouw
01-05-2019
Middenweg 462C
plaatsen carport met opbouw
02-05-2019
Speenkruidstraat 17
bouwen erker (voorzijde)
02-05-2019
Middenweg 462B
plaatsen carport met opbouw
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
29-04-2019

Locatie
Park van Luna

30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019

Westdijk
Westdijk
Westdijk
Westdijk
Westdijk

Evenementdatum
17 t/m 19 augustus
2019
1 juni 2019
10 juni 2019
15 juni 2019
22 juni 2019
29 juni 2019

Omschrijving
circusvoorstelling
Kofferbakmarkt
Kofferbakmarkt
Kofferbakmarkt
Kofferbakmarkt
Kofferbakmarkt

Verleende vergunning voor evenementen
Door burgemeester en wethouders verleende vergunning voor evenementen:
Datum verleend
29-04-2019
29-04-2019
30-04-2019
06-05-2019
06-05-2019

Locatie
De Vork 2
De Vork 8
Stadspark
IJsbaan ’t Kruis
Park van Luna

Bezwaar: zie elders op de pagina.

Evenementdatum
5 t/m 7 juli 2019
21 t/m 23 juni 2019
26 mei 2019
17 en 18 mei 2019
1 juni 2019

Omschrijving
Jeugdkamp
Trainingsweekend
Ibiza markt/braderie
Popweekend
Obstacle Run

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.
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Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 114 Heerhugowaard,
besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, m.e.r. – beoordelingsbesluit,
besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat de gemeenteraad van
Heerhugowaard in haar vergadering van 26 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’
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 met bijbehorende stukken heeft van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 voor
eenieder als ontwerp ter inzage gelegen.
Aanleiding en doel
Bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex met
daarin maximaal 60 woningen mogelijk op de hoek van de Stationsweg en de Nijverheidsstraat in
Heerhugowaard. Naast de appartementen krijgt het gebouw een plint met daarin ruimte voor 200m2
kantoor (zonder baliefunctie), alsmede bijbehorende parkeervoorzieningen op het achterterrein. Het
gebouw is trapsgewijs opgebouwd waarbij het gebouw in hoogte oploopt richting de hoek
Stationsweg/Nijverheidsstraat. De hoogte van het gebouw varieert van 14 meter (aan de kant van het
kanaal) tot een accent van 27 meter hoog (op de hoek van de Stationsweg en Nijverheidsstraat).
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 bijlagen Nota van
Beantwoording Zienswijzen en Staat van Wijzigingen, die onderdeel uitmaken van het
vaststellingsbesluit en die zijn opgenomen als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten
behoeve van de m.e.r-beoordeling is een aanmeldingsnotitie opgesteld, die als bijlage in het
bestemmingsplan ‘Stationsweg114’ is opgenomen. Op grond van deze aanmeldingsnotitie heeft het
college van burgemeester en wethouders op 27 maart 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport
(MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’, aangezien de
ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘ belangrijke nadelige gevolgen’ voor het
milieu met zich brengen. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep
mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het
bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.
Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels
van het te realiseren bouwplan hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet wenselijk of
afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Ten behoeve van de
ontwikkeling heeft het college op 5 februari 2019 een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
genomen.
Terinzagelegging
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het besluit om geen
exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ligt
gedurende 6 weken, met ingang van 8 mei tot en met 18 juni 2019 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 ‘Stationswegweg
114 invult, wordt u direct naar de stukken geleid.

Instellen beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd kan tegen het
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
alsmede tegen het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden
ingesteld door:
•
•

•

belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan
hebben ingediend;
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad of tegen het
ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden bij burgemeester en wethouders kenbaar te
maken;
iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die bij de
vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt met het besluit om geen exploitatieplan
vast te stellen 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.
Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op
grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen
na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van
een eventueel ingediend beroep versneld. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet
van toepassing is.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 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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Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.
•

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Trasmolen te verwijderen

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
Het besluit ligt tot 19 juni 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.
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Publicatielijst 01-05-2019
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. Rietman
V. Badalassi

05.04.1997
26.07.1973

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. 30-04-2019 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
Pereduń, M.W.
Wijk van, B.
Khalilov, F.
Bashiri, H.
Mkrtchjan, G.H.
Amin, R.
Gaik, A.J.

Geboortedatum
03-08-1985
05-01-1972
15-07-1988
29-01-1989
08-11-1970
05-09-1972
24-08-1981

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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Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten om op het
parkeerterrein achter Poort Halfweg een parkeerschijfzone in te stellen
Wilt u het ontwerp besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot vrijdag 14
juni 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 bezwaar 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
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