Donderdag 6 juli 2017

Agenda
Financiële raadsvergadering
Donderdag 6 juli
Locatie: gemeentehuis
Aanvang: 15.00 uur
Meer informatie:
gemeenteraadhuizen.nl
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Agenda gemeenteraad

Vacatures

Financiële raadsvergadering op 6 juli

• Op dit moment zijn er geen vacatures.

U bent van harte welkom op donderdag 6 juli bij de openbare
financiële raadsvergadering van de gemeenteraad, in de raadzaal.
De vergadering begint dit keer om 15.00 uur.
Van 18.00 tot 19.30 uur wordt de vergadering geschorst voor diner
+ fractieberaad. Daarna wordt de vergadering weer hervat.
Meer informatie: gemeenteraadhuizen.nl
De agenda
• Opening / mededelingen
• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2016
• Algemene beschouwingen over:
- Meerjarenonderhoudsplanning 2016 t/m 2021 infrastructuur en riolering
- Gemeentelijk standpunt op het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs
		Huizen 2017-2027
- Rapportage ‘Protocol grote projecten’
- Concept-begrotingsprogramma’s 2018
• Sluiting

Advies- en informatiepunt
sociaal domein HBEL
Evenementen
vvvhuizen.nl

Huizen bereikbaar
Er zijn werkzaamheden bij de:
Driftweg en Botterstraat.
De werkzaamheden zijn in het
najaar klaar.
Omroeplaan. T/m 12 juli.
De omleidingsroute wordt met borden
aangegeven.
Radiolaan. T/m 26 juli.
Een actueel overzicht van
wegafsluitingen in Huizen vindt u
op huizen.nl > huizen bereikbaar.

huizen.nl

Inwoners van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes kunnen terecht bij het
Advies- en Informatiepunt sociaal domein HBEL. Dit is er voor al uw
vragen over zorg, welzijn, kinderen, jeugd(hulp), werk en inkomen.
Persoonlijk gesprek
Neemt u contact met ons op? Dan volgt er altijd een gesprek met een consulent.
In dat gesprek staan uw vragen en behoeften centraal. Een goed gesprek geeft
duidelijkheid over wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is in uw situatie.
We kijken ook altijd breder dan uw ‘directe vraag’ aan ons. Want misschien speelt er
meer in uw persoonlijke situatie, waarmee we rekening moeten houden.
Vaste contactpersoon
Als u gebruik gaat maken van onze dienstverlening, dan krijgt u een vast
contactpersoon. Dat is een consulent, aan wie u altijd al uw vragen kunt stellen.
U krijgt ook het 06 nummer van deze consulent, zodat u hem of haar snel en
makkelijk kunt bereiken. Is uw consulent niet bereikbaar? Wij bellen u binnen twee
werkdagen terug.
Vragen
Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en Informatiepunt HBEL.
Tel: (035) 528 12 47. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 8.30 tot
17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.
Inloop zonder afspraak
Inloopochtenden voor inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
• Dinsdagochtend 08.30 - 12.00 uur, locatie Huizen, Graaf Wichman 10.
• Donderdagochtend 08.30 - 12.00 uur, locatie Eemnes, Zuidersingel.
Let op: de inloopochtend op maandag is vervallen.

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

Taxus-snoeisel?
Lever het in voor het goede doel!
Heeft u een taxushaag? Lever dan het snoeisel in voor het goede doel.
Tot eind september staan er op de GAD-scheidingsstations aparte bakken voor
taxus-snoeisel. De jonge scheuten (tot 15 cm lang) van de taxus bevatten een
geneeskrachtige stof. Het snoeisel wordt verwerkt voor medicatie tegen kanker.
Het snoeisel wordt door de stichting ‘Taxus
voor hoop’ opgehaald. Ook levert de
inzameling van taxus-snoeisel een
vergoeding op. Deze wordt gedoneerd aan
Viore, inloopcentrum voor mensen met
kanker en hun naasten. Ook komen bij
verschillende gemeenten inzamelcontainers
te staan, bijvoorbeeld op begraafplaatsen.

- Voorjaarsnota 2017
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Op de website werkenvoorgooivechteem.nl staan alle vacatures van gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek.

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

kanker. Dit doen zij door het landelijk
inzamelen van Taxus-snoeisel van de Taxus
Baccata hagen en struiken. De stichting heeft
als droom en missie om zoveel mogelijk
bruikbaar snoeisel te doneren.
Meer informatie
Vergrootdehoop.nl en taxusvoorhoop.nl

Viore en Taxus voor hoop
Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met de
gevolgen van kanker. Voor mensen die
kanker hebben (gehad), voor hun naasten
en voor nabestaanden. Taxus voor Hoop is
een Nederlandse stichting die zich
belangeloos inzet voor de strijd tegen

Openbare bekendmakingen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
VOORNEMEN AMBTSHALVE UITSCHRIJVING UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Als u gaat verhuizen naar een ander adres moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u
woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. De gemeente start in zo’n geval een
adresonderzoek. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen.
Als iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de
persoon uit te schrijven. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat
ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of
rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van overheidsvoorzieningen.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid 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
Senait Teki Gerezgiher
J.P. Lainsamputty

Geboortedatum
05-11-1995
06-08-1960

Adres
Kostmand 50
Schieland 46

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.

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
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Openbare bekendmakingen
INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Monnickskamp 67a, plaatsen van een dakopbouw en dakterras (ontvangen: 30-06-2017).
Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Zeelt 15, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 29-06-2017);
- Kostmand 27, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 29-06-2017);
- Kajuit 6, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 28-06-2017).
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 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Hellingstraat 22a, afwijken van het bestemmingplan van kantoor naar fysiotherapiepraktijk;
- Nieuwe Blaricummerweg 27, bouwen van een tuinhuisje.
AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN (Reguliere voorbereidingsprocedure)
Buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan (kleine afwijking)
Wij willen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a.2 van de Wabo afwijken van het
bestemmingsplan voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning:
- Hellingstraat 22a, afwijken van het bestemmingplan van kantoor naar fysiotherapiepraktijk;
- Nieuwe Blaricummerweg 27, bouwen van een tuinhuisje.
De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage.
Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk
een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Wilt u een mondelinge zienswijze naar voren brengen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket voor het maken van
een afspraak, tel. (035) 528 15 03.
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Van Hoorns Houtweg 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
(verzonden: 27-06-2017);
- Ericaweg 49, plaatsen van een kap op het bijgebouw (verzonden: 28-06-2017);
- Schaarweg 38, uitbreiden van de woning (verzonden: 29-06-2017);
- Albardastraat 2, plaatsen van twee tijdelijke lokalen (verzonden: 30-06-2017);
- Zomerkade 264, vergroten van een trapgatsparing (verzonden: 30-06-2017).
Omgevingsvergunningen rectificatie
- Koningin Julianastraat 26, uitbreiding van de kelder (ontvangen 22-11-2011). Op 22 juni
2017 werd gepubliceerd dat deze was ingetrokken, dit is niet juist. Vandaar deze rectificatie.
Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)
- Pure Leaf ,Oude Raadhuisplein, op 28 juli 2017 (verzonden: 28-06-2017).
Collecten
Voor de vrije periode hebben wij een collectevergunning verleend aan de volgende organisatie(s):
- Stichting Hartekind van 28 augustus t/m 2 september 2017 (verzonden: 28-06-2017).
Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt
u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Weigering (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Waterland 7, plaatsen (legaliseren) van een erfafscheiding op het zijerf, (verzonden: 28-06-2017).
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 bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan Burgemeester 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
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning 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.
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

