Bekendmakingen week 4 - 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.
04BZ02

APV – fietsenactie NS-station
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken bekend dat zij alle (brom)fietsen
rondom het NS-station Heerhugowaard die:
- langer dan 14 dagen onafgebroken in de daarvoor bestemde klemmen geplaatst zijn; óf
- onbeheerd buiten de daarvoor bestemde klemmen geplaatst zijn; of
- rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en/of verwaarloosde toestand verkeren,
over twee dagen, ingaande de dag na deze publicatie, gaan verwijderen. Deze
bestuursdwangbevoegdheid berust op artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht en artikel 125
Gemeentewet. De (brom)fietsen die op een zodanige manier geparkeerd zijn waardoor direct gevaar
ontstaat voor het rij- en voetgangersverkeer zijn op grond van artikel 5:31 Algemene wet bestuursrecht en
artikel 125 Gemeentewet direct verwijderd. De kosten van deze (spoedeisende) bestuursdwang zijn voor
de overtreder en dienen te worden voldaan wanneer de (brom)fiets wordt opgehaald.
Overtreding
Het is op grond van artikel 5:12 lid 1 APV en aanhangend aanwijsbesluit verboden om, in het belang van
het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van
schade aan de openbare gezondheid, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde
ruimten of plaatsen te laten staan. Daarnaast is het op grond van artikel 5:12 lid 2 APV en aanhangend
aanwijsbesluit verboden om fietsen of bromfietsen langer dan 14 dagen in de daarvoor bestemde ruimten
of plaatsen te laten staan. Tevens is het op grond van artikel 5:5 van de APV verboden een voertuig dat
rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeert op de weg te parkeren.
Begunstigingstermijn
Op 22 januari 2019 zijn alle (brom)fietsen welke in strijd met artikel 5:12 APV en artikel 5:5 APV geplaatst
zijn voorzien van een gekleurd label. Vóórdat wij overgaan tot de feitelijke uitvoering van bestuursdwang,
wordt eerst een termijn gegund waarbinnen de overtreding ongedaan gemaakt kan worden. Binnen twee
dagen, ingaande de dag na deze publicatie, dient degene die de fiets in zijn macht had op het moment
van parkeren de (brom)fiets te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan gaan wij over tot verwijdering van de
(brom)fiets. De (brom)fietsen die direct gevaar opleveren voor rij- en voetgangersverkeer zijn middels

spoedeisende bestuursdwang verwijderd. Een begunstigingstermijn wordt in verband met de gevaarlijke
situatie niet gegund.
Opslag fietsen
De verwijderde (brom)fietsen worden opgeslagen in een fietsendepot. (Brom)fietswrakken worden na
verwijdering twee weken opgeslagen en daarna vernietigd. De rest van de (brom)fietsen worden
gedurende 13 weken bewaard. Alle (brom)fietsen die na deze termijn niet zijn opgehaald, kunnen worden
verkocht. Vóórdat degene die de fiets in zijn macht had op het moment van uitoefening van de
bestuursdwang de fiets kan ophalen, dient hij/zij zich te melden bij de receptie van het gemeentehuis aan
Parelhof 1 te Heerhugowaard (op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:30 uur). Na de betaling van de
bestuursdwangkosten van EUR 20,00 wordt een informatieve brief over deze fietsenactie overhandigd.
Vervolgens dient er een afspraak gemaakt te worden met het fietsendepot voor het ophalen van de
(brom)fiets. Met de brief van de gemeente én passende (brom)fietssleutel en/of origineel aankoopbewijs
kan de (brom)fiets opgehaald worden.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met het 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 aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken, ingaande de dag na deze publicatie, naar: Postbus 390,
1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:
•
uw naam, adres;
•
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;
•
uw handtekening.
Daarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.
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 Arrondissementsrechtbank te
Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 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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Publicatie ontwerp verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om op de
Celsiusstraat een parkeerverbod in te stellen tussen huisnummer 19 en 33.

Wilt u het besluit inzien?
Het ontwerp verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 5
maart 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 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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Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
12-01-2019
13-01-2019
14-01-2019
14-01-2019
14-01-2019
15-01-2019

Locatie
Duizendbladweg 53
Veenhuizerweg 26
Rustenburgerweg 157
Westerweg 1
Middenweg 165
Hunze 32

16-01-2019

Oosterweg 7

Werkzaamheden
aanbrengen beschoeiing en plaatsen steiger
realiseren tijdelijke woonruimte
bouwen woning
vervangen luifel Shell
vervangen luifel Shell
vervangen houten gevelbeplating voor kunststof
en vergroten openslaande ramen
aanleggen in-/uitrit

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
09-01-2019
Witbolstraat 24
bouwen woning
11-01-2019
Einsteinstraat 26
aanleggen inrit
14-01-2019
Ooster Vlaerdinge 13
plaatsen dakkapel voor
14-01-2019
Merwede 16
wijzigen gevel, raamkozijnen en maken overkapping
15-01-2019
Middenweg 245
het plaatsen van gevelreclame en een
winkelwagenoverkapping
15-01-2019
Madeliefstraat 16
brandveilig gebruik dagactiviteitencentrum
15-01-2019
Kamgrasstraat 2
bouwen woning
16-01-2019
Hectorlaan 7
verlengen tijdelijke vergunning voor fietsen voetgangersbrug
16-01-2019
Zonnehof 10
plaatsen dakopbouw
16-01-2019
Distelvlinder erf 18
bouwen woning
17-01-2019
Duinrietstraat 8
bouwen woning
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
Werkzaamheden
Merwede 16
het wijzigen van de gevel, raamkozijnen en maken overkapping
Flemingstraat 3 het plaatsen van een tijdelijke tent

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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Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen 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

A. Dworniczak
P. Beers
E.G. Albitrouw
F. Özdemir
C. Verbunt

12 mei 1990
22 juni 1979
29 augustus 1989
18 juli 1993
06 juni 1979

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. Dudink
M. Sabili
T. Spaan
A. Hoedt
D. Stam
E.J.E. Brandhoff

31 mei 2001
20 maart 1988
28 februari 1954
26 mei 1976
18 juni 1985
03 november 1965

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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