Bekendmakingen week 9 - 2019

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.
•

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Berkenlaan 14 aan te leggen.

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 2 april
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.
09SP02

NIEUWSBERICHT 26 februari 2019
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

S.A. Hussain
I. Mohammad
Surjit Masih
K. Tariq
J.D. Schmidt
S.O. van Brussel
P. Sana

04-07-1965
05-05-1977
20-05-1982
08-08-1981
19-06-1990
06-11-1978
27-10-1971

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.
09BZ07

Bekendmaking exploitatie-overeenkomst Nijverheidsstraat 2a te
Heerhugowaard
Op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening jo artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening
maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard bekend dat de
gemeente op 30 januari 2019 met de heer P. Partovi met adres Else van den Banlaan 24, 1705
NG te Heerhugowaard (initiatiefnemer), een anterieure overeenkomst heeft gesloten ten behoeve
van de transformatie van kantoren naar appartementen (18 woningen) voor de duur van 10 jaar
aan de Nijverheidsstraat 2a te Heerhugowaard. Deze transformatie is een opstap naar een
definitieve ontwikkeling.
Terinzagelegging
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt met ingang van 26
februari 2019 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst
gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het Gemeentehuis
Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien kan op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op
vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.
Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en staat geen bezwaar of
beroep open.
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw A. Adams bereikbaar via 14-072.
09RO04

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
15-02-2019
15-02-2019
18-02-2019
19-02-2019
20-02-2019

Locatie
Deimoslaan 1
Korund 58
Bastion 2
Pascalstraat 3
Basilicum 1
Galileistraat 32
Melisse 38
Nijverheidsplein 2D

Werkzaamheden
tijdelijke huisvesting
herbouwen en vergroten berging
maken extra invalide oprit nabij fietsenstalling
aanbrengen screens (doeken)
bouwen woning
plaatsen reclamezuil en vlaggenmasten
plaatsen dakkapel voor
aanleggen koffiecorner in Kringloopwinkel

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
21-08-2018
van der Weydenlaan 5
plaatsen dakkapel voor
05-11-2018
tegenover Veenhuizerweg 21 verbreden bestaande dam
15-02-2019
Vrederiksakker 19
bouwen woning
18-02-2019
Hasselaarsweg 9
verplaatsen inrit
19-02-2019
Burgplantsoen 42
plaatsen ander kozijn in voorgevel
19-02-2019
Jacob Marisstraat 61
plaatsen dakkapel voordakvlak
19-02-2019
Rosa Spierplantsoen 83
plaatsen dakopbouw
20-02-2019
Zuidtangent 3
plaatsen rooster in de gevel
20-02-2019
Voltastraat 4
verplaatsen chemicaliënopslag en
realiseren traforuimte
20-02-2019
Jan Duikerweg 14
plaatsen brandcompartimentering
20-02-2019
Pascalstraat 3
het aanbrengen van screens (doeken)
20-02-2019
Rustenburgerweg 110F
plaatsen tijdelijke woonunit
22-02-2019
Oosterweg Noord 41A
realiseren tijdelijk gebouw voor onderwijs en
kinderopvang
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
Beukenlaan 25
Zuidpoort 1

Werkzaamheden
bouwen opslagloods voor materieel
uitbreiden magazijn en realiseren bedrijfskantoor

Ontheffings- en omgevingsprocedure
Hieronder vindt u een opsomming van de plannen waarvoor burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard medewerking willen verlenen:
Locatie
Werkzaamheden
Oosterweg Noord 41A brandveilig gebruiken tijdelijk gebouw voor onderwijs en kinderopvang
In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken,
met ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende zes 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.

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
Callistolaan 2

Werkzaamheden
bouwen woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken,
met ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende zes 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 (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.

Procedure aanvragen tijdelijke standplaatsen oliebollen en kerstbomen 2019
De afgelopen jaren geldt een aparte procedure voor het behandelen van aanvragen voor een tijdelijke
standplaats. Het gaat dan om de tijdelijke standplaatsen in november en december voor de verkoop
van oliebollen of kerstbomen. De gemeente doet dat om aan de Europese regels te voldoen.
De procedure en de toewijzingsregels voor 2019 zijn.
Procedure
1. Iedereen kan vanaf 1 januari 2019 een aanvraag voor een tijdelijke standplaats voor 2019
indienen. De gemeente werkt met aangewezen standplaatsen. Alleen voor de beschikbare
tijdelijke locaties kan een aanvraag ingediend worden. Voor sommige standplaatsen gelden
beperkingen. Voor andere heeft u ook de toestemming van de eigenaar nodig. Dit staat op het
overzicht op de website.
2. U kunt alleen een aanvraag indienen voor 2019.
Toewijzingsregels 2019
1. Een voorrangsregel geldt voor de huidige standplaatsvergunninghouders voor de plaats van
2018 indien zij hun complete aanvraag uiterlijk 31 maart 2019 hebben ingediend bij de
gemeente. De plaatsen die in 2018 zijn ingenomen zijn op het overzicht met standplaatsen
aangegeven.
2. Vanaf 1 april 2019 geldt het principe van “wie het eerst komt”.
Het is dus belangrijk dat u in de periode tot en met 31 maart 2019 uw aanvraag indient.
09OV10

