Donderdag 17 augustus 2017

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

Nieuw standplaatsenbeleid en lotingssysteem
Het college van Huizen heeft het nieuwe standplaatsenbeleid 2017 vastgesteld.
Het oude standplaatsenbeleid uit 2011 is hiermee vervallen. We vertellen u graag
wat de wijzigingen zijn in dit nieuwe standplaatsenbeleid en hoe u zich kunt
inschrijven voor een standplaats.

of meer inschrijvingen voor een standplaats? Dan wordt de locatie geloot. Het lotingssysteem
bepaalt wie een vergunning krijgt voor de standplaats. Het doel van dit lotingssysteem is om
iedereen een kans te bieden om voor een standplaats in de gemeente Huizen in aanmerking
te komen. De standplaatsvergunningen worden verleend voor maximaal één jaar.

Het standplaatsenbeleid is op deze punten veranderd:

Inschrijven voor een stabdplaats
Wilt u zich inschrijven voor een standplaats? Dat kan tot donderdag 31 augustus 2017, via
het formulier ‘inschrijfformulier lotingprocedure standplaats niet op de markt’. U kunt zich
inschrijven voor meerdere locaties. Het formulier kunt u op verschillende plekken vinden:
• Website: Via huizen.nl/standplaats kunt u het inschrijfformulier downloaden of digitaal
invullen en opsturen;
• Omgevingsloket: U kunt het inschrijfformulier ophalen bij het omgevingsloket en
daar weer inleveren. Het omgevingsloket is geopend op maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur;
• E-mail: Mail het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar
omgeving@huizen.nl;
• Post: Stuur het inschrijfformulier per post naar de gemeente Huizen,
t.a.v. mevr. S. van Scheppingen, Antwoordnummer 1, 1270 VB Huizen.
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
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Evenementen
vvvhuizen.nl

Er zijn zes nieuwe standplaatsen toegevoegd
IJsselmeerstraat t.o. nrs. 311 en 313: vis en visproducten.
IJsselmeerstraat op de parkeerplaats: snackproducten anders dan vis en visproducten.
Parkeerplaats Karwei: geen specifieke branche.
Parkeerplaats tuincentrum Rebel: geen specifieke branche.
Begraafplaats Naarderstraat: bloemen en planten.
Carpoolplaats Crailo (open van 06.00 tot uiterlijk 10.30 uur): koffie en aanverwante artikelen.

De bestaande standplaatsen zijn niet gewijzigd. Behalve de standplaats vlakbij de Phohiflat.
Deze standplaats is een aantal meter verschoven. Dit in verband met de ingang van één van
de winkels van het winkelcentrum en de blindengeleidestrook op het voetpad.
Er is een lotingssysteem ingevoerd
Nieuw in het beleid is dat u zich moet inschrijven voor een nieuwe standplaats. Is er één
inschrijving voor een standplaats? Dan wordt die aan de inschrijver toegekend. Zijn er twee
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
VERKEERSBESLUIT OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO’S:
KAAP HOORNSTROOM NABIJ DE AMBACHTSWEG
Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het verkeersbesluit
tot het plaatsen van het oplaadpunt voor elektrische auto’s in de gemeente Huizen ter inzage ligt, van 17
augustus tot en met 28 september 2017. Het betreft het oplaadpunt aan de Kaap Hoornstroom nabij de
Ambachtsweg.
Inzien van het besluit
U kunt het verkeersbesluit inclusief bijlagen inzien bij het klantcontactpunt (receptie) in het gemeentehuis,
Graaf Wichman 10 in Huizen.
Vragen
Heeft u vragen over het Verkeersbesluit? Neem dan contact op met de heer J. Luizink van de afdeling
Openbare Werken, telefoon (035) 52 81 530.
Indienen bezwaar
Van 17 augustus 2017 tot en met 28 september 2017 kunt u uw bezwaar op het verkeersbesluit indienen.
Zie het kopje ‘bezwaar’ onderaan deze openbare bekendmaking.

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

huizen.nl

Meer informatie
Op huizen.nl/standplaats vindt u meer informatie en het inschrijfformulier.

INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Energieweg 10, verbouwen en vestigen van horeca in een bedrijfspand (ontvangen: 02-08-2017);
- Golfstroom 204, uitbreiden van de woning aan de achterzijde (ontvangen: 09-08-2017);
- De Ginckellaan 10, bouwen van een bijgebouw en het kappen van een boom (ontvangen: 09-08-2017);
- Lieven de Keystraat tegenover nummer 1, kappen van 18 bomen Lieven de Keystraat i.v.m.
een bodemsanering (ontvangen: 10-08-2017);
- Naarderstraat 198, kappen van 1 populier en 1 vogelkers. (ontvangen: 13-08-2017);
- Lamoenweg 2, plaatsen van een overkapping en erfscheiding (ontvangen: 13-08-2017).
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 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.
NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Activiteit vergunningvrij
- Loefzij 71, kappen van een boom in de voortuin (ontvangen: 04-08-2017).
Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Taandersdwarsweg 23, veranderen van de beglazing (ontvangen: 27-05-2017).

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Groen van Prinstererlaan 37, uitbreiden van de woning (verzonden: 09-08-2017);
- Karel Doormanlaan 37, plaatsen van een opbouw op een deel van de uitbouw aan de achterzijde
(verzonden: 10-08-2017);
- Van Hoorns Houtweg 2, vergroten van de kap en het wijzigen van de voorgevel
(verzonden: 14-08-2017).
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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