Donderdag 10 augustus 2017

Agenda
Er zijn geen raadsvergaderingen
of -commissies
Meer informatie over de gemeenteraad
vindt u op gemeenteraadhuizen.nl

Monumentenonderzoek
Dit najaar start de gemeente Huizen met een cultuurhistorisch onderzoek naar
bijzondere architectuur en stedenbouw uit de periode 1940 -1985.
Met dit onderzoek willen wij kennis over deze periode verzamelen en een selectie
van gebouwen maken voor de gemeentelijke monumentenlijst.
De werkzaamheden zijn uitbesteed aan een cultuurhistorisch onderzoeksbureau.
Uw suggesties zijn van harte welkom!
Denkt u mee?
Tijdens een bijeenkomst begin juli met geïnteresseerden kwamen er goede suggesties voor
nieuwe monumenten naar voren. Maar we zijn op zoek naar meer suggesties voor de
gemeentelijke monumentenlijst in Huizen. Welke gebouwen en wijken die gebouwd zijn voor
1985 vindt u het meest bijzonder? En waarom? Uw suggesties kunnen leiden tot een breder
en diepgaander onderzoek. En misschien leidt uw suggestie wel tot een aanvulling van de
gemeentelijke monumentenlijst.
Uw suggestie kunt u aan ons doorgeven via huizen.nl/monumenten

Evenementen
vvvhuizen.nl
ALMELO,
ARD, ALKMAAR, DOORN,
, ALBRANDSWA
APEL
ALBLASSERDAM TELVEEN, AMSTERDAM, BEEMSTER,
KARSPELEN,
AMS
BEEK,
, AALTEN, ACHT AMELAND, AMERSFOORT, , BARNEVELD, BEDUM,
ELLAND,
, AALSMEER
HAAM,
ZOOM, BERK
NDRECHT
ZE, AALBURG
RIJN, ALPHEN-C
, BERGEN OP TIE), BLOEMENDAAL,
AA EN HUN
U, BAARN, BARE
DEN
(NH.)
ASSA
EN
AAN
LE-N
EN
EN (L.), BERG
(BELCOMBINA
BRIELLE,
N, ASTEN, BAAR
ALMERE, ALPH
BERGEIJK, BERG AAS, BLADEL, BLARICUM
EL, BREDA,
ARNHEM, ASSE
AMBACHT,
ENM
EER, BOXT
APPINGEDAM,
EDDE, BERG
RWIJK, BINN
SELE, BOXM
INGW
BEVE
BOR
N,
BELL
NE,
INGE
, BOR
BEESEL,
, BEUN
GER-ODOORN
BERNISSE, BEST
BERNHEZE,
BOEKEL, BOR
REEUWIJK,
BODEGRAVEN-

?

GEMEENTE
BELLEN

035
ENRODE,
TEL, SINT-OED ENISSE,
-MICHIELSGES
SPIJK
ONIS, SINT
EN BREUGEL,
LD, SINT ANTH, SOEST, SOMEREN, SON
T, STRIJEN,
, SIMPELVE
HTSE VECH
ERGEN,
STEIN, STIC
LLINGERLAND
N-DUIVELAND
JKERLAND,
, SCHOUWE
EN, SLUIS, SMA
, TILBURG, TUBB CHTSE
GEN, STEENWI INGEN, THOLEN, TIEL
SCHOONHOVEN SLIEDRECHT, SLOCHTER
UTRE
NBER
CHT,
STEE
C,
N,
L, TEYL
N, URK, UTRE
HOVEN,
SITTARD-GELEE STAPHORST, STEDE BROE TERSCHELLING, TEXE
EEST, UITHOOR VEERE, VEGHEL, VELD
N,
, TERNEUZE
N, UDEN, UITG
ENDAAL,
ENDAAL,
STADSKANAAL,
VLIST, VOER
LÂN, TEN BOER JERKSTERADIEL, UBBERGE AARD, VEENDAM, VEEN
EN,
FRYS
SING
EST
WEERT,
SÚDW
, VLIS
ENSW
, TYTS
WATERLAND,
, TYNAARLO
DE GEUL, VALK VLAGTWEDDE, VLIELAND
WASSENAAR,
TWENTERAND
LLINGWERF,
ENBURG AAN
RDINGEN,
, WAGENINGEN,
VAALS, VALK
D, WESTSTE
VIANEN, VLAA
HEUVELRUG,
WADDINXVEEN
T, WESTLAN
WAALWIJK,
O, VENRAY,
WESTERVOOR
VELSEN, VENL VOORST, VUGHT, WAALRE, WAAL, WESTERVELD,
,
T MAAS EN
VOORSCHOTEN
KENDAM, WES
WEESP, WER

Huizen bereikbaar
Er zijn werkzaamheden bij de:
Driftweg en Botterstraat.
De werkzaamheden zijn in het
najaar klaar.
Werkzaamheden kruising
E. Ludenstraat/ Kronenburgstraat/ Vijfhoekstraat.
Van 22 augustus t/m 12 september.
Veiligheid op de kruising vergroten.
Een actueel overzicht
van wegafsluitingen in Huizen
vindt u op
huizen.nl > huizen bereikbaar.

huizen.nl

Vacatures
• Op dit moment zijn er geen vacatures.
Op de website werkenvoorgooivechteem.nl staan alle vacatures van gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek.
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Welkom op afspraak!
Burgerzaken werkt
op afspraak

Openbare bekendmakingen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
WIJZIGING MANDATERING IN VERBAND MET INVOERING DIRECTIEMODEL
Bij besluit van 27 juli 2017 is de mandatering gewijzigd conform de ter inzage gelegde mandaatoverzichten (waaronder tevens begrepen machtigingen en volmachten zoals in de kop op het voorblad van
elk overzicht vermeld, inclusief de bij de mandaatoverzichten behorende bijlage 1 inzake de personele
besluiten) voor de uitvoering van de in het overzicht vermelde bevoegdheden van de burgemeester en het
college. Ook heeft het college een besluit genomen over de wijziging van de Instructie (onder)mandaat.
De wijzigingen houden verband met de invoering van het directiemodel bij de gemeente Huizen.
Ondermandaat
De directie van de gemeente Huizen maakt bekend, dat bij besluit van 1 augustus 2017 aan medewerk(st)ers
van de afdelingen Maatschappelijk Beleid, Maatschappelijke Ondersteuning, Omgeving, Openbare Werken,
Financiën, Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning en het Stafteam Personeel en Organisatie ondermandaat
heeft verleend voor de door het college aan de directie gemandateerde bevoegdheden voor de uitvoering van
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden op het werkterrein van de bovenvermelde afdelingen.
De bovenstaande besluiten liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis
en treden in werking op de dag na bekendmaking. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de bovenstaande besluiten, worden de eerder vastgestelde “Instructie (onder)mandaat 2005” en de eerder (per
dienst) vastgestelde mandaatoverzichten, inclusief de bijbehorende bijlage inzake de “personele aangelegenheden” ingetrokken.
INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Edelhert 2, kappen van een kastanjeboom in de voortuin (ontvangen: 24-07-2017);
- Crailoseweg 44, kappen van een conifeer in de voortuin (ontvangen: 31-07-2017);
- Gerbrandylaan 11, uitbreiden van de bestaande uitbouw en wijzigen van de voorgevel
(ontvangen: 01-08-2017);
- Vrouwenzand 41, vervangen en wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel van de woning
(ontvangen: 01-08-2017);
- Eksterlaan 2, plaatsen van een toegangspoort en vlaggenmast (ontvangen: 05-08-2017);
- Loefzij 71, kappen van een boom in de voortuin (ontvangen: 04-08-2017).
Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- E. Ludenstraat 25, Gooilandweg 16-116 (even m.u.v. 70 & 72) Haarstedelaan 61-63 (oneven),
Meentweg 54, Melkweg 80, Plaveenseweg 39 en 46, verwijderen van de beglazing en de dakpannen,
incl. tengels en panlatten, bij 56 woningen (ontvangen: 13-07-2017).
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'.
NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Aanvragen ingetrokken
- Lamoenweg 2, plaatsen (legaliseren) van een erfafscheiding en het bouwen van een carport
(ontvangen: 27-11-2016).

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

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:
- Kamperzand 5, aanbieden van 24-uurszorg aan 3 jongeren met een verstandelijke beperking.
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Naarderhop 5, vervangen en wijzigen van het raamkozijn in de voorgevel (verzonden: 03-08-2017);
- E. Ludenstraat 25, Gooilandweg 16-116 (even m.u.v. 70 & 72) Haarstedelaan 61-63 (oneven),
Meentweg 54, Melkweg 80, Plaveenseweg 39 , vervangen van de dakpannen en het aanbrengen van
een isolatiepakket. (verzonden: 07-08-2017);
- Achterbaan 43, renoveren van de kap en het vernieuwen van een dakkapel (verzonden: 07-08-2017).
Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)
- Achterbaan ter hoogte van de Hema, van 11 augustus t/m 11 augustus 2017 (verzonden: 04-08-2017).
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 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

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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