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Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 
3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning te hebben ontvangen:
• Locatie : Communicatieweg 4d
 Zaaknummer : ZO/2013/1586 
  Omschrijving  : uitbreiden skicentrum
  Ontvangstdatum : 22 november 2013
• Locatie : Maerelaan 24
 Omschrijving : plaatsen reclame
 Zaaknummer : ZO/2013/1588
 Ontvangstdatum : 25 november 2013
In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvragen kan worden meegewerkt. 
Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben voor onderstaande aanvragen 
vergunning verleend:
• Locatie : Anthonie Verherentstraat 2
 Omschrijving : kappen 3 berken
 Zaaknummer : ZO/2013/1578
 Bekendmakingsdatum : 26 november 2013
• Locatie : Waterweg 1
 Omschrijving : herstel schade HF reservoir
 Zaaknummer : ZO/2013/1559
 Bekendmakingsdatum : 27 november 2013
• Locatie : Terschelling 29
 Omschrijving : plaatsen dakopbouw
 Zaaknummer : ZO/2013/1558
 Bekendmakingsdatum : 27 november 2013
• Locatie : Zuiderwentweg 2
 Omschrijving : bouwen nieuwe bedrijfsruimte
 Zaaknummer : ZO/2013/1531
 Bekendmakingsdatum : 2 december 2013
• Locatie : Griend 26  
 Omschrijving      : wijzigen kozijnen voorzijde woning
 Zaaknummer     : ZO/2013/1563
 Bekendmakingsdatum : 2 december 2013
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens de 
procedure elders op deze pagina's. Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, 
telefoonnummer 14 0251.

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en Wethouders hebben voor de onderstaande aanvragen vergunning 
geweigerd:
• Locatie : Bilderdijkstraat 29
 Omschrijving : kappen een berk
 Zaaknummer : ZO/2013/1529
 Bekendmakingsdatum : 2 december 2013
• Locatie : Doornenburg 81
 Omschrijving      : bouwen veranda zijgevel woning
 Zaaknummer      : ZO/2013/1541
             Bekendmakingsdatum: 2 december 2013

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 
3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit 
is genomen: 
• Verlengen beslistermijn met zes weken:
 Locatie : Ruysdaelstraat 1
 Omschrijving : plaatsen lichtreclame
 Zaaknummer : ZO/2013/1499
 Datum besluit : 28 november 2013
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens de procedure 
elders op deze pagina’s. Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 
14 0251.

Ter inzage omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat zij voornemens zijn 
vergunning te verlenen met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
voor onderstaand bouwplan:
• Locatie : Rijksstraatweg 122a
 Omschrijving : bouwen 11 recreatiewoningen
 Zaaknummer : ZO/2012/0904
 Ontvangstdatum : 26 juli 2012
Vanaf 6 december 2013 tot en met 16 januari 2014 liggen het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in 
het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, 
een zienswijze kenbaar maken bij het college. Voor het kenbaar maken van een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het bureau Leefomgeving en ook 
via de website www.heemskerk.nl. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere 
besluitvorming. Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.

Aanvragen vergunning activiteit openbare weg
De burgemeester van Heemskerk maakt bekend dat onderstaande vergunningen op 
grond van de Algemene plaatselijke verordening zijn aangevraagd:
• een aanvraag van GroenLinks Heemskerk voor het organiseren van 
 een verkiezingsmarkt op zaterdag 15 maart 2014 van 09.00 tot 17.00 uur op 
 het Burgemeester Nielenplein;
• een aanvraag van de Protestantse Gemeente Heemskerk voor het 
 organiseren van een kinderkerstbijeenkomst op dinsdag 24 december 
 2013 van 18.30 tot 19.30 uur op het voorterrein van de Morgensterkerk aan 
 de  Vrijburglaan 2.
In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt. 
Gedurende zeven dagen na het verschijnen van deze bekendmaking kunt u uw reactie 
kenbaar maken bij de burgemeester. Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, 
telefoonnummer 14 0251.

Bekendmaking
De gemeente Heemskerk maakt bekend dat de gemeenteraad heeft besloten in te 
stemmen met de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst 
IJmond. Bij de vaststelling van de 4e wijziging zijn de provincie Noord-Holland en 
de gemeente Haarlem toe gestreden tot de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast 
heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het mandaat- 
en machtigingsbesluit handhaving gemeente Heemskerk bij de Milieudienst 
IJmond. Hierdoor is het mogelijk dat het nemen van handhavingsbesluiten worden 
gemandateerd aan de Milieudienst IJmond. 

Nadere inlichtingen: bureau Ontwikkeling en realisatie, telefoonnummer 14 0251. 

Bekendmaking ontheffi ng winkeltijdenwet
Burgemeester en wethouders maken  bekend dat zij ontheffi ng hebben verleend van 
de Winkeltijdenwet voor de maand december 2013. Alle winkels mogen in de maand 
december op zondag en feestdagen open zijn tussen 06.00 tot 22.00 uur. Let op: de 
winkels mogen open zijn, ze zijn daar niet toe verplicht.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2013 
besloten om zeven gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aan te leggen 
omdat de aanvragers voldoen aan de beleidsregels met betrekking tot het 
toekennen van gehandicaptenparkeerplaatsen. Het betreft de navolgende 
gehandicaptenparkeerplaatsen:
1.  in een parkeervak aan de Bilderdijkstraat op de hoek Bilderdijkstraat - 
 Laan van Assumburg nabij Poelenburgplantsoen huisnummer 42;
2.  voor een woning aan de Trompstraat nabij huisnummer 15;
3.  in een parkeervak aan de Lessestraat nabij huisnummer 11;
4.  in een parkeervak aan de Carel van Manderstraat  nabij huisnummer 52;
5.  in een parkeervak op het parkeerterrein aan de Jan Ligthartstraat nabij 
 huisnummer 123;
6.  in een parkeervak aan de Marquettelaan nabij huisnummer 32;
7.  in een parkeervak aan de Leharstraat tegenover huisnummer 6.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens de 
procedure elders op deze pagina’s  Nadere inlichtingen: bureau Ontwikkeling en 
realisatie, telefoonnummer 14 0251. 
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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c
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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

Wegafsluiting
In verband met een kerstmarkt zijn op zaterdag 14 december 2013 tussen 06.00 en 
20.00 uur de volgende wegen en weggedeelten afgesloten voor het verkeer:
• het Burgemeester Nielenplein; 
• het Kerkplein; 
• de rotonde Kerkplein/Burgemeester Nielenplein wordt gedeeltelijk 
 (aan de zijde van het Burgemeester Nielenplein) afgesloten;
• het fi etspad langs het Plankier;
• de inrit tussen de Rabobank en het notariskantoor.
De wegafzettingen komen te staan aan de oostzijde van het Burgemeester 
Nielenplein, zodanig dat bocht Maerelaan/G. van Assendelftstraat vrij blijft voor het 
verkeer. Aan de westzijde wordt de halve rotonde afgesloten. De andere helft (aan de 
zijde van de Kerkweg/Deutzstraat blijft vrij voor het verkeer. De bocht Zaalberglaan/
Maerten van Heemskerckstraat blijft ook vrij voor het verkeer.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet per brief naar 
het orgaan dat het besluit heeft genomen (de burgemeester of burgemeester 
en wethouders) worden gestuurd, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Degenen 
die in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode kunnen ook bezwaar maken via 
www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden inge-
diend.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
• naam, adres en telefoonnummer van de indiener;
• de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 (of een kopie van het besluit meesturen);
• de reden(en) van het bezwaar;
• de handtekening van de indiener.

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift kan de gemeente telefonisch contact 
met u opnemen. Daarom verzoeken we u uw telefoonnummer in het be-
zwaarschrift te vermelden. 
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan, als onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist, om een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Adresgegevens en openingstijden gemeentehuis
Gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, Postbus 1, 1960 AA  
Heemskerk. Telefoon: 14 0251, e-mail: post@heemskerk.nl, 
website: www.heemskerk.nl. Twitter: gem_heemskerk

Openingstijden gemeentehuis:
Maandag tot en met woensdag 09.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 09.00 tot 20.00 uur. Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur.

Op donderdagavond 5 december is het gemeentehuis gesloten in verband 
met Sinterklaas. 

Gemeentehuis 
gesloten op 
Sinterklaasavond
Op donderdagavond 5 december 2013 is 
het gemeentehuis vanaf 17.00 uur gesloten 
in verband met Sinterklaas. 

Herdenkingsbijeenkomst op 
begraafplaats Eikenhof 

Gemeente moet procedure herstellen

MILLENNIUMDOEL 7

Meer mensen in een duurzaam 
leefmilieu in 2015

Schoon drinkwater en goed sanitair

Op woensdag 11 december is er vanaf 16.30 uur een algemene herdenkings-
bijeenkomst op de begraafplaats Eikenhof. Deze bijeenkomst is een initiatief 
van een aantal nabestaanden en is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft om 
gezamenlijk dierbaren te herdenken. 

De gemeente Heemskerk gaat de procedure rond de omgevingsvergunning 
voor het vervangen van de laatste beukenbomen langs de oprijlaan van landgoed 
Marquette herstellen. 

Belangstellenden kunnen zich om 16.30 
uur verzamelen in de aula van de be-
graafplaats Eikenhof. Op het program-
ma staat een optreden van jeugdkoor 
de Heemsklokjes onder leiding van 
mevrouw M. van Gemert. Daarnaast 
zingt mevrouw L. van den Braber enkele 
liederen en de heer W. Niesten leest 
gedichten voor en brengt een lied ten 
gehore. De heer A. Ponjee-Dillon zorgt 
voor muzikale begeleiding en omlijs-
ting. Aansluitend houdt predikant M. 
Visser een korte overdenking.

Na afl oop van het programma in de aula 
is een gezamenlijke rondgang over de 
begraafplaats. Men kan een lichtje of 
kaarsje meenemen om bij de grafruimte 

van een dierbare te plaatsen. Bij terug-
keer in de aula is er gelegenheid om na 
te praten onder het genot van koffi e, 
thee en krentenbrood beschikbaar ge-
steld door de gemeente Heemskerk. De 
afsluiting is rond 18.15 uur.

In juli 2013 diende PWN een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning in bij 
de gemeente en in september 2013 een 
verzoek tot ontheffi ng van de Flora- en 
Faunawet bij het ministerie van EZ. Dit 
laatste was echter onderdeel van de 
aanvraag en de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Omwille van de juiste 
procedure wordt het ontwerpbesluit dat op 
dit moment ter inzage ligt teruggetrokken 
en de benodigde verklaring van geen 
bedenkingen van het ministerie alsnog 
door de gemeente aangevraagd. 

Nieuwe ontwerpbeschikking
Als het ministerie de verklaring van geen 
bedenkingen afgeeft, maakt die onderdeel 
uit van een nieuwe ontwerpbeschikking 
en wordt de procedure opnieuw gestart. 
De reacties die de gemeente heeft 
ontvangen in de huidige procedure 
worden uiteraard meegenomen in de 
herstelde procedure. Ze kunnen dan ook 
nog worden aangevuld. 

De herziene ontwerpbeschikking is in 
februari 2014 te verwachten.

Schoon drinkwater en toilethuisjes: 
de gemeente Heemskerk heeft Stichting SyRo Kids dit jaar gesteund met een 
projectkoppellingssubsidie. Dit bedrag wordt aangewend om in Ghana toilethuisjes 
te bouwen voor een SDA -  basicschool in Ntoaso en voor JayNii Streetwise, 
een project gericht op straatkinderen in Accra. Zie het  volledige verslag elders in 
dit blad.




