Donderdag 13 juli 2017

Agenda
Raadsvergadering
Donderdag 13 juli
Locatie: gemeentehuis
Aanvang: 19.30 uur

Vacatures
• Op dit moment zijn er geen vacatures.

Meer informatie:
gemeenteraadhuizen.nl

Evenementen
vvvhuizen.nl
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Huizen bereikbaar
Er zijn werkzaamheden bij de:
Driftweg en Botterstraat.
De werkzaamheden zijn in het
najaar klaar.
Radiolaan. T/m 26 juli.
Een actueel overzicht van
wegafsluitingen in Huizen vindt u
op huizen.nl > huizen bereikbaar.

huizen.nl

Workshops
voor nieuwe ouders

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

Word je binnenkort vader of moeder? Speciaal voor nieuwe ouders biedt het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hilversum twee praktische workshops:
Contact met je (aanstaande) baby & Klaar voor het ouderschap.
Je kunt de workshops volgen in de 5e en 9e maand van de zwangerschap.
(Aanstaande) moeders en vaders uit de hele regio zijn van harte welkom!

Een bericht van de GAD

25 juli: Contact met je (aanstaande) baby
Tijdens je zwangerschap kun je al heel goed contact maken met je kindje. Maar hoe doe je
dat? Hoe herken je het gedrag van je baby in je buik en hoe bouw je een band op? Hoe maakt
je baby direct na de geboorte contact met jou? Deze vragen staan centraal tijdens de workshop
‘Contact met je (aanstaande) baby’. De workshop is interactief en wordt afgewisseld met korte
films.
1 augustus: Klaar voor het ouderschap
Je leven verandert na de geboorte van je kind. Hoe bewaak je straks de balans tussen de zorg
voor je baby, je privéleven, je werk en andere activiteiten? Wat voor invloed heeft een baby
eigenlijk op je relatie? Hoe ga je je kind opvoeden? Tijdens de interactieve workshop ‘Klaar
voor het ouderschap’ worden op 1 augustus allerlei onderwerpen besproken die je helpen om
je klaar te zijn voor de komst van je kind.
Meer informatie
Beide workshops zijn van 19.30 tot 21.00 uur in De Eedenburg, Frederik van Eedenlaan 13b
in Hilversum. Kijk voor meer informatie op de website van het CJG, cjggooi.nl

De waterplanten in de Randmeren
worden weer gemaaid
De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren gaat een flink aantal hectares
fonteinkruid maaien. De coöperatie maait in totaal 450 hectare waterplanten in
het Eem- en Gooimeer, Wolderwijd en Veluwemeer.
Wanneer en waar wordt er gemaaid?
Vanaf 1 juli wordt er gedurende 3 tot 4 weken gemaaid. Eerder maaien is niet zinvol, omdat
de planten dan binnen het vaarseizoen weer aangroeien. Er wordt dit jaar één keer gemaaid,
vanwege de vergunningen. In het Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en Veluwemeer wordt er
gemaaid bij:
•
•
•
•

havens van de eilanden en de aanlegplaatsen;
surfgebieden;
oefen- & wedstrijdgebieden;
snelvaarbanen bij Almere en in het Nijkerkernauw.

Nieuwe maailocaties
Daarnaast wordt er dit jaar bij een aantal nieuwe locaties gemaaid. O.a. wordt er bij het
4e kwadrant een strook naar de vaargeul bij Huizerhoef gemaaid vanaf de steiger aan de
Simone de Beauvoirlaan.

Veranderde inzameldagen
huishoudelijk afval
De inzameldagen voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen
en drinkpakken), gft en restafval zijn veranderd. In de afgelopen weken is
de nieuwe inzamelkalender verspreid. Ook in de GAD-app en op GAD.nl
staan de veranderde inzameldagen.
Wat is er veranderd?
Het pmd en restafval wordt nu één keer in de drie weken opgehaald. Het formaat
van de pmd-container is hierop afgestemd. Heeft u meer pmd afval? Dan kunt u bij
de GAD een extra pmd-container aanvragen. Het formaat van de restafvalcontainer
is afgestemd op een goede afvalscheiding. Goed scheiden van uw pmd afval levert
al een halvering van het restafval op. De gft-container wordt elke week geleegd.
Dit omdat er vooral in de zomer veel tuinafval is. Na de zomer bekijkt de GAD of
wekelijks legen van de gft-containers het hele jaar door nodig is. Denkt u eraan om
de container na het legen ook weer binnen te halen?
Wat is pmd?
Pmd staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken.
Die mogen bij elkaar in de pmd-zak of -container. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
plastic zakjes en bakjes, conserven- en drankblikjes en zuivel- en sappakken.
Alleen leeg verpakkingsafval mag in de zak of container. Plastic en metaal dat geen
verpakkingsmateriaal is, kan op het scheidingsstation worden ingeleverd.
Wat is gft?
Groente- fruit- en tuinafval mag in de gft container. Dat is dus snoei- en maaiafval
van uw tuin en balkon, maar ook schillen en andere etensresten. Ook gekookte en
gebakken etensresten mogen bij het gft, en botjes, graten en eierschalen. Voor het
ophalen van groot tuinafval (zoals takken) kunt u een afspraak maken met de GAD.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op gad.nl
Of neem contact op met de GAD via info@gad.nl of (035) 699 1888.
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Maailocaties en meer
Op gastvrijerandmeren.nl vindt u onder beheer en onderhoud de actuele stand van zaken
rond het maaien van de waterplanten. Daar vindt u ook de kaart van de maailocaties in de
verschillende randmeren.

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
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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

Welkom op afspraak!
Burgerzaken werkt
op afspraak

Colofon
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Openbare bekendmakingen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
BESCHIKKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVING UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Uit onderzoek 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 bekend dat op
grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is de personen uit te schrijven.
Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land.
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
M. Zakria

Geboortedatum
06-05-1977

Datum uitschrijving
22-06-2017

Verblijfplaats
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.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht liggen de volgende omgevingsvergunning ter inzage:
- Koningin Julianastraat 37, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een
vrijstaande woning- fase 1;
- Koningin Julianastraat 37, bouwen van een vrijstaande woning- fase 2.
Inhoud omgevingsvergunning
De vergunning voorziet in de bouw van een nieuwe woning op het perceel Koningin Julianastraat 37 aan de straatzijde. Goothoogte van de nieuwe woning is 3,4 (m), bouwhoogte van de
nieuwe woning is 7,5 (m).
Ter inzage
De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na datum van deze
publicatie ter inzage. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de
vergunning ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Binnen deze termijn kan beroep worden
ingesteld door:
- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.
Raadplegen van de stukken
De stukken die horen bij de omgevingsvergunning zijn in elektronische vorm te raadplegen
via huizen.nl > Bouwprojecten> Koningin Julianastraat 37 + 43 (locatie voormalige
supermarkt Moll).
De omgevingsvergunning is ook te raadplegen op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0406.PBKONJUL37-VG01
Indienen beroepschrift
De omgevingsvergunning treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Het
indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van de vergunning. In geval van
onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een beroepschrift - een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in
werking voordat op dit verzoek is beslist.

INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Middelgronden 120, vervangen van een houten voordeur en deurkozijn door kunststof en
het kappen van een naaldboom in de achtertuin (ontvangen: 07-07-2017).
Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Lumeystraat 23, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(ontvangen: 16-06-2017);
- Kogge 1, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 16-06-2017);
- Korvet 5, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 29-05-2017).
Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- 18 september t/m 27 september 2017 - t.b.v. theatervoorstellingen (ontvangen: 04-07-2017).
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
Breezand 7, plaatsen van een dakopbouw op de garage (ontvangen: 30-05-2017).
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Zomerkade 25-27, samenvoegen c.q. verbinden van twee woningen (maken doorbraak
bouwmuur en wijzigen raam zijgevel) (verzonden: 07-07-2017);
- Middenweg 7, verbouwen en uitbreiden van het pand (verzonden: 07-07-2017);
- Populierenlaantje 10, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
(verzonden: 07-07-2017);
- Huizermaatweg 510 verbouwen en uitbreiden van het kantoorgebouw en transformeren
naar 19 koopappartementen, vaststellen hogere grenswaarden verkeerslawaai
Wet geluidshinder (verzonden: 07-07-2017).
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

Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening moeten binnen de beroepstermijn worden ingediend bij de rechtbank.
Adres: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.
Bezwaar
Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over
de bezwaar- of beroepclausule zie de kop ‘bezwaar’ onder ‘Verleende vergunningen/genomen
besluiten’

burgernet.nl

