Bekendmakingen week 3 - 2019
APV
Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
caravan te parkeren op de openbare weg langer dan acht achtereenvolgende dagen. De volgende
caravan staat reeds geruime tijd geparkeerd op de openbare weg:
-

Locatie: Industrieterrein Zandhorst I ter hoogte Einsteinstraat 5. Kenmerken: betreft een slecht
onderhouden witte caravan geheel groen uitgeslagen zonder achterraam.

Helaas hebben pogingen om de eigenaar van de caravan 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.
03HV01

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
04-01-2019
04-01-2019
07-01-2019
08-01-2019
09-01-2018

Locatie
Frik 11
Witbolstraat 9
Middenweg 235
Plaetmanstraat 4
Jan Duikerweg 14

Werkzaamheden
bouwen schuurkas
bouwen woning
vestigen ijssalon
bouwen schuur
realiseren inrit en maken nieuwe
gevelopening

Rectificatie:
In de krant van 25 december 2018 stond vermeld:
17-12-2018
Dit moet zijn:
17-12-2018

Oosterweg Noord 4

tijdelijke huisvesting onderwijs/kinderopvang

gelegen ten noorden van het
perceel Oosterweg Noord 41

tijdelijke huisvesting voor
onderwijs/kinderopvang

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
07-01-2019
Rustenburgerweg 57
plaatsen dakkapel voorzijde woning
08-01-2019
Van Veenweg 106
een wijziging op de reeds verleende vergunning
voor het plaatsen van een woonwagen
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
Rustenburgerweg 93
Hasselaarsweg 9

Werkzaamheden
het uitbreiden van de kantoorruimte
het verplaatsen van de inrit

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.
03OV03

