Donderdag 28 september 2017

Agenda

‘Ongehinderd’
Gemeente Huizen en ‘Ongehinderd’ gaan samen voor toegankelijkheid

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

Agenda
gemeenteraad
U bent van harte welkom bij de
openbare raadsvergadering van
de gemeenteraad in de raadzaal
op 28 september.
De vergadering begint om
19.30 uur.
Meer informatie:
gemeenteraadhuizen.nl
De agenda
1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen resumé
raadsvergaderingen 6 en
13 juli 2017
4. • Ingekomen stukken
• (Schriftelijke)
			 mededelingen van en
			 beantwoording van
			 raadsvragen door college van
			B&W
• Overzicht stand van zaken
			 initiatiefvoorstellen en moties
5. Hamerstukken:
• Subsidieaanvraag
			 atletiekvereniging Zuidwal
			 ‘Uitbreiding clubgebouw ten
			 behoeve van sporters met
			 een lichamelijke beperking’
• Beleidsplan bescherming
			 en opvang 2017 - 2020
• Rekenkamercommissie,
			 rapport ‘En met de integriteit
			 van de overheid valt of staat
			 het bestuur’
6. Uitkomst mediation De Boerderij
7. Bestemmingsplan Vierde
Kwadrant
8. Vaststelling bestemmingsplan
Bijvanck
9. Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap
Tomingroep
10. Vergaderschema 2018
11. Vragenuur
12. Sluiting

Feestelijke lancering op 2 oktober
Gemeente Huizen wil nog toegankelijker worden. Ook - en vooral - voor mensen
die moeite hebben met bewegen, horen of zien. Iedereen met een beperking moet
zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het dagelijkse leven. Locaties en teksten
moeten gericht zijn op ‘inclusiviteit’. Om de fysieke toegankelijkheid van
gebouwen in kaart te brengen, werkt Huizen samen met Ongehinderd.
Een toegankelijk Nederland
Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Door de gratis Ongehinderd App,
en een website, kunnen mensen met een beperking zien welke locaties toegankelijk zijn en
welke voorzieningen er zijn. De komende weken gaat het keuringsteam van Ongehinderd
de gemeentelijke gebouwen toetsen op toegankelijkheid. Er worden dus steeds meer locaties
uit Huizen toegevoegd in de Ongehinderd app. Ongehinderd en de gemeente Huizen roepen
lokale ondernemers op om werk te maken van toegankelijkheid.
Ongehinderd app
Ruim 10% van de inwoners van de gemeente Huizen heeft een lichamelijk beperking.
Dit zijn blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en
slechthorenden. Zij kunnen via de app en website zien welke locaties toegankelijk zijn.
Mensen met een beperking kunnen ook zelf een steentje bijdragen. Zij kunnen de
Ongehinderd App downloaden en locaties beoordelen of nieuwe locaties toevoegen.
Hun tips en complimenten helpen om gebouwen toegankelijker te maken voor iedereen.
Feestelijke lancering
Op maandag 2 oktober is de feestelijke Huizer lancering van de Ongehinderd app. Dat
gebeurt van 15.00 tot 16. 00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn:
15.00 uur - Inloop
15.15 uur - Opening door wethouder Janny Bakker.
15.25 uur - Voorstellen van het Toegankelijkheidspanel.
15.35 uur - Inspiratie-presentatie. Door Gerard de Nooij van Ongehinderd.
15.50 uur - Officiële lancering van de Ongehinderd app.
16.00 uur - Borrel. Met interactieve route van raadzaal naar borrellocatie.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar julia@ongehinderd.nl.

Huizen bereikbaar
Fietspad Gooimeerdijk (tussen Gooimeerpromenade en aanloophaven).
Asfalt vernieuwen. T/m 29 september.
Studiostraat tussen de Ambonlaan en de Balilaan / Zenderlaan tussen de Radiolaan
en de Studiostraat. Vervangen riolering en vernieuwen bestrating. T/m 11 oktober.
Kruispunt Amersfoortsestraatweg en Sparrenlaan.
Asfalteren en aanleggen van een drempel. T/m 29 september.
Rotonde Karel Doormanlaan/Bestevaer hoek Driftweg. Aansluiten riolering en
rotonde verharden. T/m 7 oktober.
Blaricummermeent. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Blaricum.
T/m eind oktober.

Vacatures
• Op dit moment zijn er geen vacatures.
Op de website werkenvoorgooivechteem.nl staan alle vacatures van gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek.

Raadspodium
over ontwikkeling Havenstraat
Op donderdag 12 oktober is er een raadspodium. Die avond mag iedereen
meedenken en meepraten over de toekomst van de Havenstraat. Het doel is om
raadsfracties te informeren over de plannen en ideeën die er bestaan voor deze
locatie. Tijdens de avond nemen de raadsleden dan ook niet op hun zetels plaats,
maar zitten zij op de tribune. Diverse partijen, waaronder ook inwoners, voeren
tijdens deze avond het woord en vertellen welke mogelijkheden zij zien voor de
ontwikkeling van deze plek.
Uitwisseling van informatie
Het raadspodium is bedoeld voor de uitwisseling van informatie. Hierbij is het voor iedereen
mogelijk om informatie en/of ideeën kenbaar te maken. De raadsfracties hopen hiermee
veel informatie op te halen. Na het welkomstwoord van de voorzitter is het woord aan
Gerrit Klompmaker van de gemeente Huizen, voor een feitenweergave. Vervolgens zijn de
insprekers aan de beurt. Een aantal insprekers is uitgenodigd om in te spreken.
Maar tijdens het raadspodium kan iedereen iets inbrengen. De spreektijd per inspreker,
hangt af van het aantal insprekers. Personen en organisaties die hun goede ideeën willen
presenteren deze avond, kunnen zich aanmelden als inspreker bij de griffie via Karin de Rooij:
k.derooij@huizen.nl / (035) 528 13 50.
Iedereen betrokken
Alle aanwezigen mogen meepraten tijdens het raadspodium. Zo kunnen er vragen gesteld
worden aan de insprekers. En ook aanwezigen met goede ideeën krijgen het woord.
Alle inwoners, bedrijven en betrokkenen zijn dus van harte welkom tijdens deze avond in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Deel Havenstraat
Het deel van de Havenstraat waar dit raadspodium betrekking op heeft, is de strook grond
tussen de krachtcentrale en de Rokerijweg. Een deel hiervan ligt momenteel braak, maar
op een ander deel staan nog enkele gebouwen van BN International. Als eigenaar van deze
grond, zal BN International dan ook als eerste externe inspreker het woord mogen voeren.
Programma
Het raadspodium vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur Inloop
20.00 uur Aanvang raadspodium
- Welkomstwoord van voorzitter Maarten Hoelscher
- Feitenweergave van Gerrit Klompmaker - ambtelijk adviseur
- Bijdrages van externe partijen en insprekers
22.00 uur Afsluiting en aansluitend een borrel voor een informeel gesprek.
23.00 uur Einde van de avond
Meer informatie
Griffie, Karin de Rooij: k.derooij@huizen.nl / (035) 528 13 50

Omroeplaan. Afgesloten tussen de Edisonstraat en de Dr. Lelylaan.
Van 2 t/m 20 oktober.
Een actueel overzicht van wegafsluitingen in Huizen
vindt u op huizen.nl > huizen bereikbaar.
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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

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

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
Eindredactie: afdeling Communicatie
Grafische verzorging: GPM Design
Foto’s: o.a. fotoarchief gemeente Huizen
Aan redactionele artikelen kunnen geen
rechten worden ontleend.
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING
De volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn ingediend:
- Wijnproeverij, Oude Dorp, 13 oktober, ’t Hart van Huizen;
- Wijnproeverij, Voorbaan, 13 oktober, Eethuys O’Donder;
- Feest, Stadspark, 14 oktober, SC AH’78.
Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken.
Dit kan schriftelijk tot en met 8 oktober ingediend worden bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen,
Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Graag onder vermelding van 'zienswijze evenementenaanvraag'. Wilt
u meer informatie over de aanvragen? Bel dan naar (035) 528 14 34.
ONTWERPBESLUIT ALGEMEEN BELANGVASTSTELLING OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) maakt, op grond
van artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet, het volgende bekend:
- De bestaande economische activiteiten van de OFGV inzake het ontwikkelen en organiseren van opleidingen en cursussen door het Algemeen Bestuur van de OFGV zijn aangewezen als activiteiten die
plaatsvinden in het algemeen belang.
Inzien van het ontwerpbesluit
U kunt het ontwerpbesluit inzien bij het Klantcontactpunt (receptie) in het gemeentehuis, Graaf Wichman
10 in Huizen. Openingstijden Klantcontactpunt: maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 17:00 uur,
vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur.
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-

Vlie 25, plaatsen van een dakkapel op vliering aan straatzijde van de woning (verzonden: 21-09-2017);
Eksterlaan 2, plaatsen van een toegangspoort (verzonden: 21-09-2017);
Crailoseweg 44, kappen van een conifeer in de voortuin (verzonden: 25-09-2017);
Taandersstraat 27, kappen van een acacia op het zijerf (verzonden: 25-09-2017);
Lieven de Keystraat tegenover nummer 1, kappen van 18 bomen i.v.m. een bodemsanering
(verzonden: 26-09-2017);
- Piet Prinsstraat 46, kappen van een esdoorn (verzonden: 26-09-2017);
- Kamperzand 55, kappen van twee esdoorns (verzonden: 25-09-2017).
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.
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Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen van 29 september t/m 10 november 2017 een zienswijze op het ontwerpbesluit
indienen. Zienswijzen dienen onder vermelding van de titel van de bekendmaking worden gestuurd naar
het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH
Lelystad.

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.
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Welkom op afspraak!

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

De OFGV maakt u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Burgerzaken werkt
op afspraak

Vragen
Heeft u vragen over het ontwerpbesluit? Neem dan contact op met de heer E. Weyland van het team Beleid,
telefoon (035) 52 81 625.

Activiteiten
2 tot en met
8 oktober

INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Waterstraat 3, realiseren van een bijgebouw in de voortuin (ontvangen: 19-09-2017);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 16, realiseren van een aanbouw bij bestaand woonhuis
(ontvangen: 21-09-2017);
- Delta 113, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (ontvangen: 22-09-2017);
- Huizermaatweg 550, realiseren van een dakterras op de bestaande uitbouw (ontvangen: 25-09-2017).
Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- 18 september t/m 27 september 2017 - t.b.v. promoten van het bedrijf Hagendoorn.
(ontvangen: 07-09-2017).
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
- Delta 66, kappen van een boom/struik (ontvangen: 12-09-2017).
Aanvragen ingetrokken
- Hooghuizenweg 6, kappen van 2 scheefgegroeide berken (ontvangen: 08-09-2017).
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN (reguliere voorbereidingsprocedure)
Buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan (kleine afwijking)
Wij willen met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a2 van de Wabo afwijken van het bestemmingsplan voor de volgende aanvragen en omgevingsvergunning:
- De Ginckellaan 10, afwijken van het bestemmingsplan, beroep aan huis in een bijgebouw.
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 de burgemeester en wethouders. Wilt u mondeling zienswijze naar voren brengen? Neem dan
contact op met het Omgevingsloket voor het maken van een afspraak, tel. (035) 5281503.
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, uitgebreide procedure
Wij maken bekend dat we in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn
te beslissen op de volgende aanvraag:
- Albardastraat 2, in gebruik nemen van twee tijdelijke lokalen.
Het ontwerpbesluit met de aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie zes weken ter inzage. Voordat op de aanvraag een definitief besluit wordt genomen, kan iedereen tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders. Wilt u een mondelinge zienswijze naar voren brengen? Maak dan
een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03. Wij wijzen erop dat alleen beroep
tegen de uiteindelijke vergunning kan worden ingediend als de indiener belanghebbende is en ook een
zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Crailoseweg 56, wijzigen van de dakbedekking en gevels (verzonden: 20-09-2017);
- Berlagestraat 24, bouwen van een dakopbouw op de woning (verzonden: 20-09-2017);

Van 2 tot en met 8 oktober is de landelijke ‘Week van de Opvoeding’.
Dit zijn de activiteiten in Huizen, Blaricum en Laren. Of kijk op weekvandeopvoeding.nl
voor alle activiteiten bij jou in de buurt!
Datum

Tijd

Activiteit

Locatie

Doelgroep

Voor/over jonge kinderen en hun ouders
Hele week

-

Tekenwedstrijd ‘buiten de
lijntjes’ voor peuters

Peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven in
Huizen, Blaricum en Laren

Peuters

Maandag 2 oktober

10.00 - 11.30

Speeltrein, met poppenkast

Bibliotheek / Speel-o-theek
Huizen

(groot)ouders en peuters
2-4 jaar

Woensdag 4 oktober

10.00 - 11.30

Ouder & Kindcafé Blaricum,
thema ‘dieren’

Wijkcentrum De Malbak
Blaricum

Ouders en kinderen
0-2 jaar

Opening kinderboerderij
De Warande

Kinderboerderij
De Warande Huizen

Kinderen 0-12

Woensdag 4 oktober
Vrijdag 6 oktober

10.00 - 11.30

Mama-café Huizen met leuke
verrassing

Wijkcentrum Holleblok
Huizen

Ouders en kinderen
0-2 jaar

Zaterdag 7 oktober

10.00 - 18.00

Ouder en Kindfestival

Krachtcentrale Huizen

Ouders en kinderen

Voor/over tieners en hun ouders
Dinsdag 3 oktober

15.30 - 17.00

Workshop Social Media

Jongerencentrum Connect
Huizen

Tieners (10 t/m 14 jaar)

Dinsdag 3 oktober

19.30 - 21.00

Workshop mediaopvoeding

Jongerencentrum Connect
Huizen

Ouders van tieners
(10 t/m 14 jaar)

Woensdag 4 oktober

19.00 - 21.00

Opvoeding en Uitgaan

Wijkcentrum
De Meentamorfose Huizen

Ouders van tieners

Donderdag 5 oktober

19.00 - 20.30

Workshop Lekker & gezond

Jongerencentrum Connect
Huizen

Tieners

Donderdag 5 oktober

19.30

Lezing Pubercoach Ingrid van
Essen

Bibliotheek Huizen,
5 euro entree

Ouders van 12-18 jarigen

Vrijdag 6 oktober

19.00 - 21.00

Drank & Drugs

Jongerencentrum Connect
Huizen

Tieners

