Bekendmakingen week 8 - 2019

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
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Kuiters Timmerfabriek, Marconistraat 8 (1704RG) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het
bedrijf door het bouwen van een opslagruimte voor niet-gevaarlijke goederen;
Stalling 31, Hasselaarsweg 9 (1704DC) te Heerhugowaard, het veranderen van het bedrijf door
het toevoegen van een losse gasflessenopslag;
Gemeente Heerhugowaard, Beukenlaan 25 (1701DA) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor het tijdelijk parkeren op een afgesloten parkeerplaats waar geen handelingen met
afvalstoffen worden verricht;
AS Development BV, Middenwaard 129C (1703SC) te Heerhugowaard, het oprichten van een
restaurant;
Moestuinindekas.nl, Oterlekerweg 1a (1703RM) te Heerhugowaard, het wijzigen van het bedrijf
door het herbouwen van een bedrijfsruimte ten behoeve van de stalling van machines;
Gemeente Heerhugowaard, Beukenlaan 25 (1701DA) te Heerhugowaard, het wijzigen van het
bedrijf voor het afstoten van het rangeerterrein voor afzetcontainers en het uitbreiden van de
inrichting met een opslagterrein, een kuilhoek en een pekelbassin;
Punjabi Kipcurry House, Raadhuisplein 24 (1701EJ) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor het bereiden van Indiase, Surinaamse en Sri Lankaanse maaltijden en het
afhalen/bezorgen daarvan;
Gasunie Transport Services B.V., Nijverheidsplein 3 (1704RB) te Heerhugowaard, het
reconstrueren van het gasontvangstation waarbij de bestaande regelstraten, de in- en uitgaande
header, muurdoorvoeren van de gasleiding en de CV-waterleiding worden vervangen;
Waertbouw B.V., W.M. Dudokweg 66 (1703DC) te Heerhugowaard, het wijzigen van het bedrijf
voor het plaatsen van een biomassa gestookte verwarmingsketel met bijbehorende opslagsilo
voor pellets;
Versunie Onroerende Zaak B.V., Copernicusstraat 14 (1704SV) te Heerhugowaard, het
vernieuwen en verbeteren van de koelingunit voor het koelen van standaard opslagruimtes (2
koelunits) en 1 gedeelte vriesunit (interne opbouwcel);
De Nieuwe Overtoom, De Overtoom 13 (1703RE) te Heerhugowaard, het vervangen van een
(ondergrondse) opslagtank voor schone en vuile benzine;
Meubelatelier Jacco Bakker b.v., Delta 14 ((1704EE) te Heerhugowaard, het oprichten van een
meubelatlier;
Bakker Brothers, Noordscharwouderpolderweg 17 (1704PJ) te Heerhugowaard, het wijzigen
van het bedrijf voor gebruik als bedrijfswoning (bestemming wonen) met kantoren en een klein
weefselkweeklab;
Vof J. Zuurbier, A.C. de Graafweg 6A (1704 NA) te Heerhugowaard, het vervangen van een
schuurtje in de machineloods;
Autobedrijf Power, Einsteinstraat 9 (1704RT) te Heerhugowaard, wijziging aan bedrijf voor
herstelwerkzaamheden aan voertuigen;
Total Hydraulics B.V., Celsiusstraat 28 (1704RW) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor groothandel in hydraulische componenten en systemen en het onderhouden en
repareren daarvan;
Ravo Holding B.V., Joulestraat 10 (1704PK) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het bedrijf
voor assemblage van onderdelen van de Ravo veegmachine;
Bravilor Bonamat BV, Einsteinstraat 2 (1704RT) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het
magazijn voor de oplsag van niet-gevaarlijke, niet-bodembedreigende grondstoffen;
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Kvik Heerhugowaard, W.M. Dudokweg 13 (1703DA) te Heerhugowaard, het oprichten van het
bedrijf voor de verkoop van keukens, badkamers, meubels en kledingkasten in de showroom.
Tevens voor opslag en montage van de keukens in de opslag en montage ruimte;
Garage Vrieling, Costerstraat 11 (1704RI) te Heerhugowaard, het oprichten van het bedrijf voor
reparaties aan personenwagens;
Provincie Noord-Holland, Galileistraat 77 (1704SE) te Heerhugowaard, het uitbreiden van het
bedrijf voor een opslag van strooizout, de centrale 24-uurs brugbedieningslocatie, een gebouw
met werkplaats, stalling, kantine, kleedruimtes, wasplaats en parkeerplaatsen;
Ligthart Milieutechniek B.V., Celsiusstraat 16 (1704RW) te Heerhugowaard, het oprichten van
het bedrijf voor verspanende bewerkingen in algemene zin, bouw en onderhoud aan hogedruk
reinigingsmachines;
Hoffer Vastgoed B.V., Costerstraat 12a (1704RI) te Heerhugowaard, het oprichten van een
bedrijf voor een werkplaats en opslag;
OCS Autoreiniging, Keplerstraat 22b (1704SJ) te Heerhugowaard, het wijzigen van het bedrijf
voor het in gebruik nemen van een autowasruimte;
Jumbo Heerhugowaard Middenweg, Middenweg 245 (1701GC) te Heerhugowaard, het
oprichten van een supermarkt.

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.
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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
06-02-2019
07-02-2019
08-02-2019
08-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
12-02-2019
12-02-2019
13-02-2019

Locatie
Vrederiksakker 43
Altonstraat 25A
Flemingstraat 3
Jan Duikerweg 14
Prisma 33
Jan Glijnisweg 48
Gouwe 28
Gouwe 60
Burgplantsoen 42
Merwede 14

13-02-2019

Witbolstraat 2

Werkzaamheden
bouwen woning
verbouwen van pand
plaatsen tent
plaatsen van brandcompartimentering
plaatsen dakopbouw
herbouwen stolpboerderij
plaatsen trekkershut aan de voor-/zijkant erf
kappen boom
veranderen kozijn
vervangen en aanbouwen berging voor gemetselde
aanbouw en nieuwe entree
bouwen woning

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
06-02-2019
08-02-2019
11-02-2018

Locatie
Foxtrot 14
Purperreiger 18
Middenweg 262

11-02-2019
11-02-2019
12-02-2019
12-02-2019
13-02-2019
13-02-2019
13-02-2019

Korteweg (nabij Hensbroek)
Vogelwikkepad 4
Duizendbladweg 53
Zwanenbloemstraat 53
Tuin van Helium 1
van Wijngaardenplein 51
Middenwaard 43

Werkzaamheden
bouwen bedrijfsgebouw
aanleggen van een verlaagde vlonder
realiseren tijdelijke bouwinrit en daarna
definitieve inrit
verbreden inrit
plaatsen dakkapel
aanbrengen beschoeiing en plaatsen steiger
bouwen woning
plaatsen veranda
plaatsen dakkapel achter
aanpassen winkelpand

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.
08OV08
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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
R. IJkelenstam
K. Hatami
L.P.R. Groen
E. Yalçın
M.T. Võ
J. Sijm
D.A.P. Langendijk
M.I. Harteveld
Z. Jin
A.R. Azam

Geboortedatum
08 juli 2001
17 juli 1987
28 maart 1988
07 april 1976
27 mei 1994
20 augustus 1991
01 december 1981
09 oktober 2003
26 augustus 2015
22 september 2013

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.

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.
08BZ06

Publicatie ontwerp verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om op de
Aquamarijn bij nummer 15, Clara Wichmanntuin 2 en Spirealaan 16 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 2
april 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. H. Brouwer, tel 14 072, of via e-mail naar
post@heerhugowaard.nl.
08WB04

