Bekendmakingen week 1 - 2019

Nieuwe parkeervergunningen en bezoekerspassen 2019-2020
Vanaf 1 februari 2019 moeten bewoners op plaatsen waar dat van toepassing is nieuwe
parkeervergunningen,- ontheffingen en/of bezoekerspassen hebben.
Vanaf donderdag 3 januari 2019 worden de nieuwe bezoekerspassen en de
parkeervergunningen/ontheffingen voor het nieuwe parkeerseizoen 2019 - 2020 per post verstuurd.
U heeft dan alle documenten in huis voor een heel jaar. U hoeft verder niets te doen, behalve de nieuwe
documenten per 1 februari in uw auto te leggen.
Wie op 21 januari 2019 nog geen brief van de gemeente heeft ontvangen, maar wel meent recht te
hebben op een of meer parkeerdocumenten kan contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer:
14 072.
01BZ01

Vaststelling subsidieplafonds 2019
Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid
1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 18 december 2018 de subsidieplafonds voor
onderstaande subsidieregelingen als volgt heeft vastgesteld:
Naam subsidieregeling

(Deel)subsidieplafonds 2019

Deelsubsidieverordening Participatie en Sociale Samenhang

€ 190.219

Deelsubsidieverordening Jeugd (activiteiten art. 2)

€ 35.474

Deelsubsidieverordening Jeugd (activiteiten art. 3a)

€ 6.550

Deelsubsidieverordening Jeugd (activiteiten art. 3d)

€ 54.065

Deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn en Zorg

€ 468.936

Deelsubsidieverordening Sport

€ 144.918

Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur (activiteiten art. 2)

€ 3.000

Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur (activiteiten art. 3a, b, d
en e)

€ 30.190

Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur (activiteiten art. 3c en f)

€ 26.240

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
educatie
(activiteit art. 3 lid 1)
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
educatie
(activiteit art. 3 lid 2)
Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 20191

€ 420.935
€ 300.000
€ 100.000

Wij wijzen u erop dat het College bovenstaande subsidieplafonds kan verlagen. Deze verlaging heeft op
zich geen gevolgen voor aanvragen die zijn ingediend voordat de verlaging bekend is gemaakt (artikel
4:27 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht). Een afwijzing op andere gronden dan overschrijding van
het subsidieplafond blijft uiteraard wel mogelijk.
Tenslotte laten we u, overeenkomstig artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, weten dat in de
desbetreffende subsidieregelingen is geregeld hoe de beschikbare subsidiegelden over de in beginsel
voor honorering in aanmerking komende aanvragen worden verdeeld. In het subsidieloket op de website
van de gemeente Heerhugowaard staat een link naar de subsidieregelingen:
https://www.heerhugowaard.nl/inwoners/inwonersloket/subsidieloket/
01WOC01

APV
Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
aanhanger/trailer te parkeren op de openbare weg langer dan acht achtereenvolgende dagen. De
volgende aanhanger staat reeds geruime tijd geparkeerd op de openbare weg:
- Locatie: Junolaan. Kenmerken: betreft een slecht onderhouden bruin/grijze aanhanger.
Merk: Saris
Helaas hebben pogingen om de eigenaar van de aanhanger op te sporen geen succes gehad. Derhalve
wordt via deze publicatie de eigenaar verzocht de aanhanger te verwijderen binnen één week vanaf de
datum van deze publicatie. Wanneer de aanhanger 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.
01WB01

APV

Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
aanhanger/trailer/caravan te parkeren op de openbare weg langer dan acht achtereenvolgende dagen.
De volgende aanhanger staat reeds geruime tijd geparkeerd op de openbare weg:
- Locatie: Tijm. Kenmerken: betreft een caravan. Merk: Hobby
Helaas hebben pogingen om de eigenaar van de aanhanger op te sporen geen succes gehad. Derhalve
wordt via deze publicatie de eigenaar verzocht de caravan te verwijderen binnen één week vanaf de
datum van deze publicatie. Wanneer de caravan 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.
01WB02

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
11-12-2018
18-12-2018

Locatie
Middenwaard 102
Middenweg 262

19-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018
22-12-2018
24-12-2018

De Draai Zuid
Tuin van Helium 1
van Eedenplein 9
Witbolstraat 30
Delta
Zuidpoort 1
Hemelboog Binnen 49
Marconistraat 11

Werkzaamheden
melding brandveilig gebruik
realiseren tijdelijke bouwinrit en daarna
definitieve inrit voor woning
bouwrijp maken en realiseren watersysteem
plaatsen veranda
melding brandveilig gebruik
bouwen woning
bouwen van een bedrijfsgebouw
uitbreiding magazijn en kantoor
realiseren van bedrijfsruimte in bestaande woning
bouwen bedrijfshal

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
19-12-2018
Middenweg 243
gevelwijziging

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.

Ontheffings- en omgevingsprocedure
Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard in afwijking van de geldende regelgeving medewerking willen verlenen:
Locatie
Rustenburgerweg 93

Werkzaamheden
het uitbreiden van de kantoorruimte

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met
ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende twee weken voor iedereen ter inzage en
bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 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. Voor informatie over het indienen van een
zienswijze zie elders op de pagina.

Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn van twee 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.
01OV01

