Donderdag 21 september 2017

Agenda
Hoorzitting commissie voor de
bezwaarschriften
Donderdag 21 september
Locatie: gemeentehuis
Aanvang: 20.00 uur
Meer informatie:
huizen.nl, zoek op ‘hoorzitting’
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

Actualisatie
adressen
gemeentegids
2018
Een bericht voor ondernemers,
bedrijven of verenigingen
Uitgever Akse Media is deze week gestart
met het actualiseren van de redactionele
adressen voor de gemeentegids van Huizen
in 2018.
Automatische mailing
Staat u al in de gemeentegids? Aan alle
bekende adressen met een e-mailadres
wordt een automatische mailing verzonden.
Deze is bij iedereen voorzien van een unieke
persoonlijke code. Op deze manier kunt u
zelf de gegevens naar wens controleren en
aanpassen. Heeft u geen e-mail? Dan wordt
u telefonisch door Akse Media benaderd.
Zelf aanmelden
Staat u nog niet in de gemeentegids? En
wilt u dat wel? Dan moet u uw organisatie,
bedrijf of vereniging zelf aanmelden voor
eventuele plaatsing in het adressengedeelte.
Reageren
U kunt mutaties en/of aanmeldingen zelf
doorgeven:
• Per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. gemeentegids Huizen 2017)
• Telefonisch: (0223) 67 30 10
• Schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. gemeentegids Huizen 2017)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
U kunt wijzigingen en/of aanmeldingen voor
het adressengedeelte doorgeven tot uiterlijk
27 oktober 2017.

huizen.nl
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Fotowedstrijd
gemeentegids

Uw foto in de gemeentegids
van Huizen?
Ook in 2018 brengt de gemeente een gemeentegids uit. De gids staat vol met
informatie over Huizen. De gids is ook altijd gevuld met mooie foto’s van onze
gemeente. U kunt daar een bijdrage aan leveren! We organiseren namelijk een
fotowedstrijd met mooie prijzen. Dus trekt u er de komende weken op uit in
Huizen? Vergeet dan uw camera niet!
Hoe doet u mee?
• Maak een mooie digitale foto van Huizen. De afbeelding moet herkenbaar Huizen zijn,
of u omschrijft waar de foto is gemaakt.
• Stuur de foto per e-mail in origineel formaat (minimaal 1 mb of 300 dpi) in JPG of JPEG
communicatie@huizen.nl. U kunt uw foto insturen tot uiterlijk 6 oktober 2017.
Voorwaarden
• U kunt maximaal 10 foto’s insturen.
• De mooiste foto’s uit alle inzendingen krijgen een plekje in de gemeentegids van Huizen
van 2018. De gids verschijnt in januari 2018.
• De beste foto(‘s) krijgen een plekje op de voorpagina. Bij alle foto’s wordt de naam van
de fotograaf vermeld. Team communicatie van de gemeente beoordeelt de inzendingen.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• Door het insturen van de foto stemt u ermee in dat de foto wordt opgenomen in het
fotoarchief van de gemeente Huizen. De gemeente mag de foto daarna rechtenvrij
gebruiken in niet-commerciële nieuwsuitingen van de gemeente, zoals op de website.
U ontvangt hiervoor geen vergoeding en er is geen naamsvermelding. Alleen bij
publicatie in de gemeentegids staat een naamsvermelding. De foto blijft uw eigendom.
• Fotografeert u personen? Als iemand herkenbaar in beeld komt, heeft u toestemming
nodig van de persoon op de foto. Als iemand onherkenbaar in beeld wordt gebracht, is
deze toestemming niet nodig.
• Alleen inwoners van Huizen kunnen meedoen met de fotowedstrijd.
• Er mag geen tekst of copyright op de foto staan.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een waardebon. De eerste plaats krijgt een
waardebon van 75,- euro, de tweede plaats een waardebon van 50,- euro en de derde plaats
een waardebon van 25,- euro.
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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

Welkom op afspraak!
Burgerzaken werkt
op afspraak

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

Vacatures
Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:
• Teamleider P&O (MV)
• Havenmeester (M/V)
Op de website werkenvoorgooivechteem.nl staan alle vacatures van gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek.

Afsluiting rotonde Bestevaer/Driftweg
De rotonde Bestevaer/Driftweg is van maandag 18 september tot vrijdag
6 oktober afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroutes, om van noord naar
zuid te komen, staan aangegeven. Op connexion.nl staan de omleidingen van de
bussen aangegeven. Bepaalde haltes zijn tijdelijk opgeheven.
Waarom deze werkzaamheden
De werkzaamheden zijn nodig om het riool
te vervangen en onderhoud aan de rotonde
uit te voeren. Het gaat om het hoofdriool van
Huizen, waar normaal veel water doorheen
stoomt. Omdat we het water niet kunnen
omleiden, zijn er een aantal grote pompen
die het rioolwater tijdelijk ompompen.
Verminderen wateroverlast
Als de werkzaamheden klaar zijn is de buurt
beter bestand tegen wateroverlast bij hevige
regenbuien.
Het kruispunt Driftweg - De Ruyterstaat staat

nu namelijk vaak blank, net als de
Botterstraat bij de Magdaleenweg. Dit zijn
laaggelegen delen waar veel water doorheen
stroomt als het regent. Door de maatregelen
hopen we wateroverlast te verminderen en
schade aan woningen te voorkomen.
Afkoppelen regenpijp
Veel bewoners hebben meegeholpen door
hun regenpijp te laten afkoppelen van het
hoofdriool. Zo hebben we de buurt samen
een stuk klimaatbestendiger gemaakt. Lees
het hele verhaal op huizenklimaatbewust.nl,
project Driftweg Botterstraat.

Huizen bereikbaar
Fietspad Gooimeerdijk (tussen de Gooimeerpromenade en de aanloophaven).
Hier wordt het asfalt vernieuwd.
De werkzaamheden zijn vrijdag 29 september afgerond.
Werkzaamheden aan de Studiostraat tussen de Ambonlaan en de Balilaan.
En de Zenderlaan tussen de Radiolaan en de Studiostraat.
Hier vervangen wij de riolering en de bestrating wordt vernieuwd.
De werkzaamheden zijn klaar rond woensdag 11 oktober.
Asfalteren en aanleggen van een drempel op het kruispunt van de
Amersfoortsestraatweg en Sparrenlaan.
De werkzaamheden duren tot vrijdag 29 september.
De rotonde Karel Doormanlaan/Bestevaer hoek Driftweg is dicht.
We sluiten de riolering aan en vernieuwen de verharding van de rotonde.
De werkzaamheden duren tot en met dinsdag 7 oktober. De omleidingsroute staat
aangegeven. Bussen worden omgeleid.
Kijk voor tijdelijke busroutes op: connexxion.nl/omleidingen-en-storingen.
Werkzaamheden aan de Blaricummermeent. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door de gemeente Blaricum. Eind oktober zijn de werkzaamheden afgerond.
Een actueel overzicht van wegafsluitingen in Huizen
vindt u op huizen.nl > huizen bereikbaar.

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

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

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 bekend 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 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.

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'.
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).

Het betreft de volgende personen:
Naam
F. Massa
M. Boujjou
N. Boujjou

Geboortedatum
29-01-1961
20-11-1995
26-05-1986

Datum uitschrijving
07-09-2017
04-09-2017
04-09-2017

Verblijfplaats
onbekend
onbekend
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).

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

‘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.

HEPPIE:
workshops
over kinderen
en emoties

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/genomen besluiten’.

Start op woensdag
27 september

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.

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.

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

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

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.

Evenementen
vvvhuizen.nl

