
Donderdag 28 september 2017

huizen.nl

Contact
Gemeente Huizen
Graaf Wichman 10
Postbus 5, 1270 AA Huizen
T  14 035
F  (035) 528 14 15
E  gemeente@huizen.nl
W   huizen.nl
 @gemeente_huizen
 facebook.com/gemeenteHuizen
Voor openingstijden kijk op huizen.nl

Belangrijke telefoonnummers
• Alarmnummer 112
• Brandweer (035) 528 87 77
• Huisartsenpost (Tergooi zkh)
 0900 93 59
• Politie (geen spoed) 0900 88 44
• Wijkagenten 0900 88 44
• Storingsnummers
 - Elektriciteit en gas 0800 90 09
 - Kabel 0900 88 96
 - Water 0800 023 23 55

Colofon
Eindredactie: afdeling Communicatie
Grafische verzorging: GPM Design
Foto’s: o.a. fotoarchief gemeente Huizen
Aan redactionele artikelen kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Wijk en buurt
Een melding over wegen,
straten, verlichting, plantsoenen,
straatreiniging?
Meld dit (24 uur per dag) via
huizen.nl of 0800 023 34 90 (gratis),
of de app Mijn Gemeente.

Sociale wijkteams
W Huizen.nl/socialewijkteams
E sociaalwijkteam@huizen.nl

Agenda

Raadsvergadering
Donderdag 28 september

Raadsvergaderingen zijn openbaar en 
worden gehouden in het gemeentehuis.
De vergaderingen beginnen om 19:30 uur. 

Meer informatie vindt u op
gemeenteraadhuizen.nl

Huizen bereikbaar

Fietspad Gooimeerdijk (tussen Gooimeerpromenade en aanloophaven).
Asfalt vernieuwen. T/m 29 september.

Studiostraat tussen de Ambonlaan en de Balilaan / Zenderlaan tussen de Radiolaan 
en de Studiostraat. Vervangen riolering en vernieuwen bestrating. T/m 11 oktober.

Kruispunt Amersfoortsestraatweg en Sparrenlaan.
Asfalteren en aanleggen van een drempel. T/m 29 september.

Rotonde Karel Doormanlaan/Bestevaer hoek Driftweg. Aansluiten riolering en 
rotonde verharden. T/m 7 oktober.

Blaricummermeent. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Blaricum. 
T/m eind oktober.

Omroeplaan. Afgesloten tussen de Edisonstraat en de Dr. Lelylaan.
Van 2 t/m 20 oktober.

Een actueel overzicht van wegafsluitingen in Huizen
vindt u op huizen.nl > huizen bereikbaar.

Agenda
gemeenteraad
U bent van harte welkom bij de 
openbare raadsvergadering van 
de gemeenteraad in de raadzaal 
op 28 september.
De vergadering begint om
19.30 uur.
Meer informatie:
gemeenteraadhuizen.nl

De agenda
1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen resumé
 raadsvergaderingen 6 en
 13 juli 2017
4. • Ingekomen stukken
 • (Schriftelijke)
   mededelingen van en
   beantwoording van
   raadsvragen door college van 
   B&W
 • Overzicht stand van zaken
   initiatiefvoorstellen en moties
5. Hamerstukken:
 • Subsidieaanvraag
   atletiekvereniging Zuidwal
   ‘Uitbreiding clubgebouw ten
   behoeve van sporters met
   een lichamelijke beperking’
 • Beleidsplan bescherming
   en opvang 2017 - 2020
 • Rekenkamercommissie,
   rapport ‘En met de integriteit
   van de overheid valt of staat
   het bestuur’
6. Uitkomst mediation De Boerderij
7. Bestemmingsplan Vierde
 Kwadrant
8. Vaststelling bestemmingsplan
 Bijvanck
9. Gemeenschappelijke Regeling
 Werkvoorzieningschap
 Tomingroep
10. Vergaderschema 2018
11. Vragenuur
12. Sluiting

‘Ongehinderd’
Gemeente Huizen en ‘Ongehinderd’ gaan samen voor toegankelijkheid

Feestelijke lancering op 2 oktober
Gemeente Huizen wil nog toegankelijker worden. Ook - en vooral - voor mensen 
die moeite hebben met bewegen, horen of zien. Iedereen met een beperking moet 
zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het dagelijkse leven. Locaties en teksten 
moeten gericht zijn op ‘inclusiviteit’. Om de fysieke toegankelijkheid van
gebouwen in kaart te brengen, werkt Huizen samen met Ongehinderd.

Een toegankelijk Nederland
Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Door de gratis Ongehinderd App, 
en een website, kunnen mensen met een beperking zien welke locaties toegankelijk zijn en 
welke voorzieningen er zijn. De komende weken gaat het keuringsteam van Ongehinderd 
de gemeentelijke gebouwen toetsen op toegankelijkheid. Er worden dus steeds meer locaties 
uit Huizen toegevoegd in de Ongehinderd app. Ongehinderd en de gemeente Huizen roepen 
lokale ondernemers op om werk te maken van toegankelijkheid.

Ongehinderd app
Ruim 10% van de inwoners van de gemeente Huizen heeft een lichamelijk beperking.
Dit zijn blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en 
slechthorenden. Zij kunnen via de app en website zien welke locaties toegankelijk zijn.
Mensen met een beperking kunnen ook zelf een steentje bijdragen. Zij kunnen de
Ongehinderd App downloaden en locaties beoordelen of nieuwe locaties toevoegen.
Hun tips en complimenten helpen om gebouwen toegankelijker te maken voor iedereen. 

Feestelijke lancering 
Op maandag 2 oktober is de feestelijke Huizer lancering van de Ongehinderd app. Dat 
gebeurt van 15.00 tot 16. 00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn:
15.00 uur - Inloop
15.15 uur - Opening door wethouder Janny Bakker.
15.25 uur - Voorstellen van het Toegankelijkheidspanel.
15.35 uur - Inspiratie-presentatie. Door Gerard de Nooij van Ongehinderd.
15.50 uur - Officiële lancering van de Ongehinderd app.
16.00 uur - Borrel. Met interactieve route van raadzaal naar borrellocatie.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar julia@ongehinderd.nl.

Raadspodium
over ontwikkeling Havenstraat 

Op donderdag 12 oktober is er een raadspodium. Die avond mag iedereen 
meedenken en meepraten over de toekomst van de Havenstraat. Het doel is om 
raadsfracties te informeren over de plannen en ideeën die er bestaan voor deze 
locatie. Tijdens de avond nemen de raadsleden dan ook niet op hun zetels plaats, 
maar zitten zij op de tribune. Diverse partijen, waaronder ook inwoners, voeren 
tijdens deze avond het woord en vertellen welke mogelijkheden zij zien voor de 
ontwikkeling van deze plek. 

Uitwisseling van informatie
Het raadspodium is bedoeld voor de uitwisseling van informatie. Hierbij is het voor iedereen 
mogelijk om informatie en/of ideeën kenbaar te maken. De raadsfracties hopen hiermee
veel informatie op te halen. Na het welkomstwoord van de voorzitter is het woord aan
Gerrit Klompmaker van de gemeente Huizen, voor een feitenweergave. Vervolgens zijn de 
insprekers aan de beurt. Een aantal insprekers is uitgenodigd om in te spreken.
Maar tijdens het raadspodium kan iedereen iets inbrengen. De spreektijd per inspreker, 
hangt af van het aantal insprekers. Personen en organisaties die hun goede ideeën willen 
presenteren deze avond, kunnen zich aanmelden als inspreker bij de griffie via Karin de Rooij: 
k.derooij@huizen.nl / (035) 528 13 50. 

Iedereen betrokken
Alle aanwezigen mogen meepraten tijdens het raadspodium. Zo kunnen er vragen gesteld 
worden aan de insprekers. En ook aanwezigen met goede ideeën krijgen het woord.
Alle inwoners, bedrijven en betrokkenen zijn dus van harte welkom tijdens deze avond in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

Deel Havenstraat
Het deel van de Havenstraat waar dit raadspodium betrekking op heeft, is de strook grond 
tussen de krachtcentrale en de Rokerijweg. Een deel hiervan ligt momenteel braak, maar 
op een ander deel staan nog enkele gebouwen van BN International. Als eigenaar van deze 
grond, zal BN International dan ook als eerste externe inspreker het woord mogen voeren. 

Programma
Het raadspodium vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur Inloop
20.00 uur Aanvang raadspodium
 - Welkomstwoord van voorzitter Maarten Hoelscher
 - Feitenweergave van Gerrit Klompmaker - ambtelijk adviseur
 - Bijdrages van externe partijen en insprekers
22.00 uur Afsluiting en aansluitend een borrel voor een informeel gesprek. 
23.00 uur Einde van de avond

Meer informatie
Griffie, Karin de Rooij: k.derooij@huizen.nl / (035) 528 13 50

Vacatures
• Op dit moment zijn er geen vacatures.

Op de website werkenvoorgooivechteem.nl staan alle vacatures van gemeenten in de 
Gooi en Vechtstreek.

Maandag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Vrijdag

Welkom op afspraak!
Burgerzaken werkt
op afspraak
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Gemeente Huizen: 
Tel. 14 035 / gemeente@huizen.nl
Graaf Wichman 10 1276 KB Huizen
Alarmnummer 112
Brandweer (035) 528 87 77
Huisartsenpost (Tergooi zkh) 
088 130 96 00

Politie (geen spoed) 0900 88 44
Wijkagenten 0900 88 44

Storingsnummers 
Elektriciteit en gas 0800 90 09
Kabel 0900 18 84
Water 0800 023 23 55

Wijk en buurt
Een melding over wegen, 
straten, verlichting, plantsoenen, 
straatreiniging.
Meld dit 24 uur per dag via 
huizen.nl/mor, 0800 023 34 90 
(gratis) of de MijnGemeente app.

Eindredactie
Team Communicatie

Foto’s
O.a. fotoarchief Huizen
Aan redactionele artikelen kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Belangrijke telefoonnummers/colofon

Evenementen
vvvhuizen.nl

Openbare bekendmakingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:

BESCHIKKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVING UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Uit onderzoek van de afdeling BBO, team Burgerzaken van de gemeente Huizen is gebleken 
dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan 
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt be-
kend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is de personen uit de gemeente te 
schrijven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifi ek 
land. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijk-
heid om het voornemen tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft de volgende personen:

Naam Geboortedatum Datum uitschrijving Verblijfplaats
F. Massa 29-01-1961 07-09-2017 onbekend
M. Boujjou 20-11-1995 04-09-2017 onbekend
N. Boujjou 26-05-1986 04-09-2017 onbekend

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de 
Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen. 

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter 
van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook 
bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.
 
Contact
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact 
op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Als wij binnen twee 
weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit. 

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING
Wij maken bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement is ingediend.
- Sint Nicolaasintocht, Nautisch Kwartier, 18 november, Sint Nicolaas Comité Huizen.

Inzage, reactie en informatie
De aanvraag ligt ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. 
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar 
maken. Dit kan schriftelijk tot en met 29 september ingediend worden bij de afdeling Omgeving, 
team Vergunningen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Graag onder vermelding van 'zienswijze 
evenementen-aanvraag'. Wilt u meer informatie over deze aanvraag? Bel dan naar (035) 528 14 34.

INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Nijverheidsweg 22, oprichten van nieuwe bedrijfshal (ontvangen: 02-09-2017);
- Bikbergerweg 25, kappen van één conifeer (ontvangen: 27-08-2017);
- Akkerweg 12, plaatsen van een dakkapel (straatzijde) (ontvangen: 29-08-2017);
- Wagenweg 10, maken van een erfafscheiding van bouwstaalmat en hedera
 (ontvangen: 30-08-2017);
- Flevolaan 59, renoveren en veranderen van de dienstwoning (rijksmonument)
 (ontvangen: 04-08-2017);
- Naarderstraat 23, kappen van twee bomen (ontvangen: 07-09-2017);
- Hooghuizenweg 6, kappen van 2 scheefgegroeide berken (ontvangen: 08-09-2017);
- Vlie 25, plaatsen van een dakkapel op vliering aan straatzijde van de woning
 (ontvangen: 08-09-2017);
- Delta 66, kappen van een boom/struik (ontvangen: 12-09-2017);
- Atelierweg 4, opnieuw opmetselen van een schoorsteen (ontvangen: 12-09-2017);
- Bestevaer 50, bouwen van een bedrijfshal en biologische waterzuivering
 (ontvangen: 18-09-2017);
- Van Hoorns Houtweg 7, kappen van een berk en een spar (ontvangen: 14-09-2017); 
- Populierenlaantje 6, kappen van een boom (ontvangen: 13-09-2017).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Zeelt 71, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 08-09-2017);
- Lieven de Keystraat 1, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
 (ontvangen: 08-09-2017);
- Brasem 49, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
 (ontvangen: 08-09-2017);
- Lijzij 53, verwijderen van asbesthoudend materiaal (ontvangen: 12-09-2017);
- Berlagestraat 19, verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen
 (ontvangen: 13-09-2017);
- Koedijk 5, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning (ontvangen: 12-09-2017); 
- Oostermeent-Zuid 6, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning
 (ontvangen: 13-09-2017).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv) 
- Het houden van een Vredespicknick op 23 september 2017 op het grasveld naast het
 sportterrein van AH'78 gelegen in het Stadsparkhouden (ontvangen: 07-09-2017);
- Het houden van een 25-jarig huwelijksfeest op 23 september 2017 op de locatie
 Branding 25 (ontvangen: 31-08-2017). 

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden 
ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage 
is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJ-
KINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'. 

VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN 
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) 
- Oude Raadhuisplein 18, wijzigen van de gevels van het winkelpand (verzonden: 13-09-2017); 
- Trompstraat 94, uitbreiden van de woning op de verdieping (verzonden: 13-09-2017);
- Edelhert 2, kappen van een kastanjeboom in de voortuin (verzonden: 15-09-2017).

Collecten 
Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt 
u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u 
door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, 
dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschrif-
tencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat:
- ondertekening 
- naam en adres van de indiener 
- een dagtekening 
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsver-
gunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergun-
ning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige 
voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

INGETROKKEN VERGUNNINGEN
Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure) 
- Ericaweg 49, plaatsen van een kap op het bijgebouw (ontvangen: 14-06-2017);

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over 
de bezwaar- of beroepsclausule zie het kopje ‘bezwaar’ onder ‘verleende vergunningen/geno-
men besluiten’. 

INZAGE STUKKEN
De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het 
Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij 
het Omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur.

U vindt alle contactgegevens in het colofon en op huizen.nl

HEPPIE:
workshops
over kinderen 
en emoties 

Start op woensdag
27 september

Op 27 september start 'HEPPIE':
drie workshops over kinderen en hun 
(soms pittige!) emoties. De workshop 
is ook voor ouders uit Huizen.
Samen met andere ouders uit de regio 
ben je van harte welkom van 20:00 tot 
22:00 uur in het Regiokantoor aan de 
Burgemeester de Bordesstraat 80 in 
Bussum. 

Emoties, grenzen en ervaringen
Opvoeden is ruimte geven aan emoties, 
maar óók grenzen stellen aan gedrag. Dat is 
niet altijd makkelijk. In drie bijeenkomsten 
krijg je van de cursusleider handvatten 
hoe je kunt omgaan met de basisemoties 
van kinderen: boos, bang en bedroefd. 
Met andere ouders deel je ervaringen en 
wissel je uit wat wel en niet werkt. De eerste 
bijeenkomst is op 27 september, de twee 
daarna op 4 en 11 oktober 2017. 

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd?
Meld je dan voor 25 september aan door een 
e-mail te sturen aan cursussen@jggv.nl of
opvoedinfo@jggv.nl.

‘Kinderen
leren omgaan 
met geld’
Bijeenkomst op woensdag 
27 september

Omnia is er voor alle vrouwen/moeders
uit Huizen. Bij Omnia kunnen vrouwen 
met verschillende achtergronden 
elkaar ontmoeten en praten over het 
moederschap en opvoeding.
Op woensdagavond 27 september gaat 
het over ‘(leren) omgaan met geld’. 
Om 20.00 uur. 

In gesprek over geld
Wat leer je je kinderen over het omgaan met 
geld? Hoe gaan andere moeders daarmee 
om? Waar kun je informatie vinden? Praat 
mee, lach mee en kom alleen of met een 
vriendin, buurvrouw, dochter of je moeder! 

Elke laatste woensdag van de maand
De bijeenkomsten van Omnia zijn één keer 
in de maand, in de avond. Elke laatste 
woensdag van de maand ben je welkom om
20.00 uur in de Meentamorfose (Landweg 5).
Het is altijd gezellig en informatief: elke 
keer is er een ander thema.

Operatie Steenbreek
Lever een tuintegel in en krijg 
bloembollen cadeau!
Op zaterdag 23 september is het Burendag.
Een dag waarop veel mensen iets goeds doen voor elkaar en 
voor de buurt. Buurthuis ‘De Draaikom’ heeft een leuk
programma samengesteld voor Burendag. Er is een loterij,
er zijn kraampjes en wethouder Gerrit Pas opent de Theetuin. 

Bloembollen cadeau
Er is ook een actie van Operatie Steenbreek. Lever een tuintegel in 
voor een zakje bloembollen (er zijn 150 zakjes beschikbaar, op is op). 
Voor meer informatie kijk op: tijdvoormeedoen.nl

Evenementen vindt u op 
www.vvvhuizen.nl

Prikken zonder afspraak
Op dinsdag 28 september kunt u in Huizen prikken zonder 
afspraak. Hoe laat en waar? Van 17.30 tot 20.30 uur bij 
Centrum voor Jeugd & Gezin (Weideweg 10a). 
Vergeet niet om uw identiteitskaart mee te nemen.

   

Openbare bekendmakingen
De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen 
worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke
bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare
bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper 
geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.
Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar
www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekend-
making op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u 
aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om  
vergunning/meldingen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Aristoteleslaan 39, het kappen van een boom in het zijerf 
(ontvangen 13 september 2021)
- Havenstraat 81, het kappen van twee bomen
(ontvangen 8 september 2021)
- Hellingstraat 7, het verbouwen en splitsen van een woning 
(ontvangen 11 september 2021)
- Hermelijn 1, het kappen van een boom in het voorerf en 
achtererf (ontvangen 15 september 2021)
- Korenwolf 11, het realiseren van een berging
(ontvangen 28 juli 2021)
- Lindenlaan 36, het vervangen van een schuur in het
achtererf (ontvangen 16 september 2021)
- Naarderstraat 278, het kappen van twee eiken
(ontvangen 15 september 2021)
- Naarderstraat 284, het realiseren van een tuinhuis
(ontvangen 10 september 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Karel Doormanlaan 78, het verwijderen van asbest-
houdende materialen (ontvangen 12 september 2021)
- Koers 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen 
(ontvangen 12 september 2021)
- Oud Bussummerweg 39, het verwijderen van asbest-
houdende materialen (ontvangen 16 september 2021)
- Trompstraat 89, het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (ontvangen 13 september 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen 
zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. 
Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een 
ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) 
besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 
‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERP-
BESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de 
beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Oud Bussummerweg 39, het uitbouwen van de woning 
(ontvangen 30 juli 2021)

Verleende vergunningen /  
genomen besluiten
Omgevingsvergunningen 
(reguliere voorbereidingsprocedure)
- Donge 15, het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak (verzonden 13 september 2021)
- Lindenlaan 88a, het moderniseren van bijgebouwen 
(verzonden 8 september 2021)
- Nijenrode 23, het wijzigen van de voorgevel en het 
verwijderen van een dragende muur 
(verzonden 13 september 2021)
- Studiostraat 44, het wijzigen van een houten kozijn voor 
kunststof in de voorgevel (verzonden 17 september 2021)
- Driftweg 18, het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak (verzonden 6 september 2021)
- Koningin Julianastraat 43, het bouwen van een 
opslagruimte (verzonden 13 september 2021)
- Ambachtsweg 65, Kadastrale Sectie C Perceelnr. 11414, 
het vervangen van hout (boot)steigers voor aluminium 
steigers met kunststof dek 
(verzonden 13 september 2021)

Omgevingsvergunningen (geweigerd)
- De Pier 16, het verbouwen van een boothuis 
(verzonden 8 september 2021)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde 
besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan 
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig 
de Algemene wet bestuursrecht indienen. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burge-
meester en wethouders van Huizen, ter attentie van de 
bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. 
Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres 
van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van 
het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding 
van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde 
hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek 
om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij 
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht 
(onder vermelding van bodemzaken of voorlopige 
voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat 
uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt 
dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek 
heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? 
Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via 
omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch 
contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Agenda 
Gemeenteraad
23 september – raadsvergadering (start 19.30 uur)

De openbare vergaderingen kunnen bezocht worden, 
echter gezien de nog altijd geldende afstandsmaat-
regel zijn er een beperkt aantal zitplekken voor publiek. 
De vergaderingen kunnen ook live gevolgd worden via 
streaming. De link naar de audiostreaming staat op 
www.gemeenteraadhuizen.nl.

   

Huizen bereikbaar
- Plein Gooierserf (ter hoogte van rotonde Fauna en 
Logger): het plein wordt opnieuw ingericht. De kruising 
wordt tot en met 1 oktober voor een deel afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het verkeer wordt door middel van 
borden omgeleid.
- De brug op de Oud Blaricumerweg in Naarden: 
afgesloten voor alle verkeer. Werkzaamheden zijn tot en 
met 24 december. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente 
Gooise Meren. Ga voor vragen of meer informatie naar:
www.gooisemeren.nl/nieuws/item/afsluiting-brug-oud-
blaricumerweg-tussen-naarden-en-huizen/.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op
www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

   

Vacatures
- Secretaresse bestuur
- Tactisch inkoopadviseur
- Strategisch inkoopadviseur

Vacatures gemeente Huizen: www.huizen.nl/vacatures 
Vacatures gemeenten Gooi en Vechtstreek: 
www.werkenvoorgooivechteem.nl 

   

Workshop Athletic 
Skills Model
Vanuit het Lokaal Sport Akkoord wordt de workshop ASM 
(Athletic Skills Model) aangeboden. Met deze workshop 
kunnen alle sportverenigingen met jeugdleden in Huizen 
kennismaken met breder motorisch leren en de vernieuwde 
inzichten in trainingsmethoden. 

Bij de ASM-methode wordt gekeken naar meerdere basis-
bewegingen en skills, die nodig zijn om de eigen sport goed 
te kunnen beoefenen. Waardoor het jeugdlid een complete 
sporter wordt en tegelijkertijd ook specifieke vaardigheden 
aanleert. Kinderen krijgen meer plezier in bewegen, gaan 
zich fitter voelen en blijven vaak ook gemotiveerd om op 
latere leeftijd te blijven sporten. 

Voor wie: Jeugdtrainers en bestuursleden jeugd van de 
sportverenigingen, maar ook andere belangstellenden.
Wanneer: Maandag 27 september 
Waar: Huizer Hockey Club, Bestevaer 250 in Naarden
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur 

Tijdens deze avond wordt het ASM-model uitgelegd. Ook 
zal de nieuwe visie op bewegen in de praktijk worden 
gebracht. In verband met het verzorgen van materiaal voor 
het praktische gedeelte van de workshop, is aanmelden 
verplicht. Aanmelden kan via het e-mailadres: 
nynke@sportplatformhuizen.nl.


