Donderdag 31 augustus 2017

Agenda
Hoorzitting
commissie bezwaarschriften
Donderdag 31 augustus
Locatie: gemeentehuis
Aanvang: 19.30 uur
Meer informatie:
huizen.nl, zoek op ‘hoorzitting’
Raads- en
commissievergaderingen
Dinsdag 12 september
Commissievergadering Sociaal Domein
Woensdag 13 september
Commissievergadering Fysiek Domein
Donderdag 14 september
Commissievergadering Algemeen
Bestuur en Middelen
Donderdag 28 september
Raadsvergadering
Commissie- en raadsvergaderingen zijn
openbaar en worden gehouden in het
gemeentehuis.
Raadsvergaderingen beginnen om
19:30 uur. Commissievergaderingen
beginnen om 20.00 uur.

Cursus positief opvoeden voor
gescheiden ouders
Vanaf maandag 11 september, in Hilversum
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de scheiding? En om te
gaan met de stress rondom de scheiding? Hoe kunt u uw kind helpen omgaan met
de gevolgen van de scheiding? Hoe kunt u beter communiceren met uw ex-partner,
zodat conflicten zoveel mogelijk worden opgelost? De cursus positief opvoeden
voor gescheiden ouders helpt u.
Vijf wekelijkse bijeenkomsten
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur, op de maandag.
Tijd: 9.15-11.45 uur.
Data: 11, 18, en 25 september, 2 en 9 oktober.
U volgt de cursus met 5 tot 12 andere ouders. Ex-partners worden niet in dezelfde groep
geplaatst.
Omgaan met veranderingen
In de 5 bijeenkomsten leer je om te gaan met veranderingen als gevolg van de scheiding: het
leren herkennen van verschillende emoties, het ontwikkelen van het eigen probleemoplossend
vermogen en het hanteren van conflicten. Ook is er aandacht voor een goede balans tussen
werk, gezin en ontspanning. Ouders die de cursus hebben gevolgd ervaren meer grip in hun
gevoel over de scheiding en een positief effect in de communicatie met de andere ouder.
Praktisch
Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van filmpjes van praktijksituaties.
Ook krijgt u een praktisch werkboek (inclusief ontspannings-cd). Hiermee gaat u thuis aan de
slag. Voor de materialen wordt een bijdrage gevraagd van 30,- euro.
Aanmelden en meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Jeugd en Gezin en het CJG:
(035) 692 63 84 of (035) 523 38 90, cjghilversum@jggv.nl

Meer informatie vindt u op
gemeenteraadhuizen.nl

Huizen bereikbaar
Tot en met vrijdag 1 september wordt er gewerkt aan ’t Merk. Er komt nieuw asfalt
tussen de Gemeenlandslaan en de Bovenmaatweg.
De omleidingsroute staat aangegeven. Bussen worden omgeleid.
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Van maandag 4 t/m vrijdag 15 september wordt er gewerkt aan de Huizermaatweg.
De weg wordt versmald en er komt nieuw asfalt tussen bushalte Jol en de rotonde
van de Haar. De omleidingsroute staat aangegeven. Bussen worden omgeleid.
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 september wordt er gewerkt aan de Blaricummerstraat.
Er komt nieuw asfalt tussen de rotonde van de Randweg en de Woensbergweg, bij de
gemeentegrens. De omleidingsroute staat aangegeven. Bussen worden omgeleid.
Kijk voor tijdelijke busroutes op: connexxion.nl/omleidingen-en-storingen.
Tot en met uiterlijk eind september wordt er gewerkt aan de Botterstraat. Er wordt
een nieuwe riolering aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is de Botterstraat geheel
afgesloten vanaf de Noorderbuurt t/m het kruispunt met de Magdaleenweg.
De omleidingsroute staat aangegeven.
Er zijn werkzaamheden bij de kruising E. Ludenstraat, Kronenburgstraat.
Vijfhoekstraat. T/m 12 september. We vergroten de veiligheid op de kruising.
Er zijn werkzaamheden aan de Blaricummermeent. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Blaricum zijn eind oktober klaar.
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Een actueel overzicht van wegafsluitingen in Huizen
vindt u op huizen.nl > huizen bereikbaar.

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

Vacatures
Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:
• Financieel adviseur (M/V)
• Financieel economisch medewerker (M/V)
• Opzichter beheer openbare ruimte (M/V)
• Senior hovenier boomverzorger (M/V)
• Jeugdconsulent (M/V) voor 2 x 36 uur per week,
tijdelijk voor 1 jaar
• JeugdBOA (M/V)
• Havenmeester (M/V)
• Medewerker frontoffice omgeving (M/V)
• Twee consulenten A (M/V). Voor het project ‘Zicht op werk’
Op de website werkenvoorgooivechteem.nl staan alle vacatures van gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek.

Openbare bekendmakingen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
VOORNEMEN AMBTSHALVE UITSCHRIJVING UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak
gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing
moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk. De gemeente start in zo’n geval dan een adresonderzoek
op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Als iemand hierop niet
reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van
deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan
aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen. 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
Adres		
Geboortedatum
T. Ben Ahmed
12-10-1953
Walstro 11
N. Boujjou
26-05-1986
Zeilstraat 6
20-11-1995
Zeilstraat 6
M. Boujjou
			
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de
gemeente Huizen via het telefoonnummer 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Als wij binnen twee
weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.
VERKEERSBESLUIT OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO’S
Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het verkeersbesluit
tot het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s aan de Gems nabij de Lama (tekening nummer 1722C09) ter inzage ligt in het gemeentehuis.
Inhoud besluit
Het college van de gemeente Huizen nam op 28 augustus 2017 het verkeersbesluit om een parkeerplaats
bestemd voor elektrische auto’s aan te wijzen aan de Gems nabij de Lama. U kunt het verkeersbesluit
inclusief bijlagen inzien bij het klantcontactpunt (receptie) in het gemeentehuis. Heeft u vragen over het
Verkeersbesluit? Neem dan contact op met de heer J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon
(035) 528 15 30.
Indienen bezwaar
Van 31 augustus 2017 tot en met 12 oktober 2017 kunt u uw bezwaar op het verkeersbesluit indienen.
Uw schriftelijke reactie stuurt u naar: Burgemeester en wethouders van Huizen
T.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen
Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum, uw naam, adres en handtekening, evenals een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden(en) van bezwaar.

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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Openbare bekendmakingen
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van het besluit. Als u de inwerkingtreding wilt opschorten, dan kunt u - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening doen. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek
is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005
3500 DA Utrecht.
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement zijn
ingediend.
- Italiaanse avond, Voorbaan, 8 en 9 september, Eethuys O’donder.
- Wolfskamerloop, Bestevaer en omgeving, 29 oktober, Atletiekvereniging Zuidwal.
Inzage, reactie en informatie
De aanvraag ligt ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen. Belanghebbenden kunnen hun
bezwaren op de aanvraag in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot en met
7 september, graag onder vermelding van 'zienswijze evenementen-aanvraag' bij de afdeling Omgeving,
team Vergunningen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Telefonische informatie over voorgenoemde
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer (035) 528 14 34.
INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Piet Prinsstraat 46, kappen van een esdoorn (ontvangen: 21-08-2017);
- Kamperzand 55, kappen van twee esdoorns (ontvangen: 21-08-2017);
- Lindenlaan 23, aanpassen van de woning (ontvangen: 23-08-2017);
- Valkenaarstraat 48, verbouwen van de woning waaronder het vernieuwen van de dakramen aan
de voorzijde (ontvangen: 25-08-2017).
Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- Het promoten van de Atelierroute in de periode 6 oktober t/m 15 oktober 2017
(ontvangen: 23-08-2017).
Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)
- Het organiseren van een barbecue op 2 september 2017 op het grasveld achter het perceel Vecht 6
(ontvangen: 20-08-2017);
- Het organiseren van een barbecue op 26 augustus 2017 op het grasveld van het middenplein gelegen
aan de Platohof (ontvangen: 23-08-2017).
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'.
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Monnickskamp 67a, plaatsen van een dakopbouw en een dakterras (verzonden: 22-08-2017);
- Crailose Hof 2, kappen van 1 kastanje en 1 esdoorn in de achtertuin (verzonden: 24-08-2017);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 16, kappen van een Douglasspar in de achtertuin
(verzonden: 24-08-2017);
- Bachlaan 21, kappen van een dennenboom (verzonden: 24-08-2017);
- Crailoseweg 136, kappen van 9 bomen (verzonden: 24-08-2017);
- Hooghuizenweg 34, grofweg snoeien van een berk in de voortuin (verzonden: 25-08-2017);
- Kerkstraat 26, wijzigen van de gevelreclame (verzonden: 28-08-2017);
- Lindenlaan 16, splitsen van de winkel en het wijzigen van de voorgevel van het winkelgebouw
(verzonden: 28-08-2017),
- Valkenaarstraat 67, uitbreiden van de uitbouw aan de achterzijde en het vernieuwen en vergroten van
de dakkapel op het voordakvlak (verzonden: 28-08-2017) en
- Monnickskamp 354, (legaliseren) vernieuwen van de schutting en het bouwen van een berging
(verzonden: 29-08-2017).
Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)
- Het innemen van een standplaats op de locatie Achterbaan-Lindenlaan op 28 oktober 2017
(verzonden: 22-08-2017);
- Het innemen van een standplaats in het centrum ‘Dorp’ op 28 oktober 2017 (verzonden: 24-08-2017).
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

