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Openbare bekendmakingen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
VOORNEMEN AMBTSHALVE UITSCHRIJVING UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Als u gaat verhuizen naar een ander adres moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u
woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. De gemeente start in zo’n geval een
adresonderzoek. 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
persoon uit te schrijven. 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 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
Senait Teki Gerezgiher
J.P. Lainsamputty

Geboortedatum
05-11-1995
06-08-1960

Adres
Kostmand 50
Schieland 46

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.

Flevoschool oefent met tv-vedette:

Carlo Boszhard
helpt groep 8 bij musical

Openbare bekendmakingen

In gebruikname van De Kinderboerderij
drie maanden vertraagd, en geen zeven

INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
- Monnickskamp 67a, plaatsen van een dakopbouw en dakterras (ontvangen: 30-06-2017).
Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Zeelt 15, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 29-06-2017);
- Kostmand 27, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 29-06-2017);
- Kajuit 6, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 28-06-2017).
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'.
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Hellingstraat 22a, afwijken van het bestemmingplan van kantoor naar fysiotherapiepraktijk;
- Nieuwe Blaricummerweg 27, bouwen van een tuinhuisje.
AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN (Reguliere voorbereidingsprocedure)
Buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan (kleine afwijking)
Wij willen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a.2 van de Wabo afwijken van het
bestemmingsplan voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning:
- Hellingstraat 22a, afwijken van het bestemmingplan van kantoor naar fysiotherapiepraktijk;
- Nieuwe Blaricummerweg 27, bouwen van een tuinhuisje.
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 burgemeester en wethouders. Wilt u een mondelinge zienswijze naar voren brengen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket voor het maken van
een afspraak, tel. (035) 528 15 03.
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Van Hoorns Houtweg 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
(verzonden: 27-06-2017);
- Ericaweg 49, plaatsen van een kap op het bijgebouw (verzonden: 28-06-2017);
- Schaarweg 38, uitbreiden van de woning (verzonden: 29-06-2017);
- Albardastraat 2, plaatsen van twee tijdelijke lokalen (verzonden: 30-06-2017);
- Zomerkade 264, vergroten van een trapgatsparing (verzonden: 30-06-2017).
Omgevingsvergunningen rectificatie
- Koningin Julianastraat 26, uitbreiding van de kelder (ontvangen 22-11-2011). Op 22 juni
2017 werd gepubliceerd dat deze was ingetrokken, dit is niet juist. Vandaar deze rectificatie.

De werkzaamheden aan de Kinderboerderij duren nog tot eind juli.
(Foto: M. van Os)
De vertraging van de oplevering van De Kinderboerderij aan de Warande in
het Stadspark is geen zeven maanden, zoals wij vorige week abusievelijk in
deze krant meldden. De vertraging is drie maanden.
De oorspronkelijke planning was eind april 2017. In december 2016 ging de aannemer van de kinderboerderij failliet. BOT Bouw nam de bouw over en volgens
planning zou eind april van dit jaar de kinderboerderij weer in bedrijf kunnen zijn.
Dat wordt nu deze zomer eind juli. Drie maanden vertraging dus.
Als reden van de vertraging geeft de aannemer aan dat er in deze periode nog een
aantal cruciale leveringen plaatsvinden, zoals de zonnepanelen, de warmtepomp
en de armaturen. Vanwege de overspannen bouwmarkt kunnen die leveringen
niet eerder plaatsvinden. Tenslotte is Bot Bouw nog in afwachting van de uitvoeringsdatum voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen.
Na de zomer volgt nog een officiële opening.

Intentieovereenkomst ondertekend…als voorloper naar
definitief beheer

Samenwerking over beheer
vier eilanden en pier in het
Gooimeer

Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)
- Pure Leaf ,Oude Raadhuisplein, op 28 juli 2017 (verzonden: 28-06-2017).
Collecten
Voor de vrije periode hebben wij een collectevergunning verleend aan de volgende organisatie(s):
- Stichting Hartekind van 28 augustus t/m 2 september 2017 (verzonden: 28-06-2017).

Al geruime tijd zijn basisschoolleerlingen van groep 8 druk bezig met het instuderen van een musical. De musical waarmee de kinderen afscheid gaan nemen van
hun basisschooltijd. Net als op alle andere scholen, is het ook bij de Flevoschool
oefenen, oefenen en nog eens oefenen geblazen. En hoewel de kinderen al stevig op de goede weg waren, kregen ze een workshop ‘dansen en toneelspelen’
om hun rol nóg iets beter neer te zetten. Die werd gegeven door de maker van
de musical Carlo Boszhard een enorme eer voor de school. Er werd vorige week
geoefend, er mochten vragen gesteld worden, er werden over en weer ervaringen
gedeeld en er werd veel gelachen. Carlo Boszhard legde uit en deed voor hoe je
de rol kon neerzetten. Hij liet zien dat sterk overdrijven een rol, een scène, een
dialoog en zelfs een monoloog nog leuker, mooier of pakkender maakte. De kinderen en ook de juf hebben er ongelooflijk veel van geleerd en enorm genoten. Op
17 juli wordt de musical ten tonele gevoerd. (Foto’s: Flevoschool)

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt
u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Weigering (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Waterland 7, plaatsen (legaliseren) van een erfafscheiding op het zijerf, (verzonden: 28-06-2017).
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 op huizen.nl

Zomerse wandeling door het Oude Dorp

Het is volop zomer en wat is er dan
prettiger dan het maken van een
wandeling door het authentieke
gedeelte van Huizen. Dit kan op zaterdag 8 juli onder leiding van een
ervaren gids. De wandeling start om
14.00 uur bij het Huizer Museum aan
de Achterbaan 82.
De gids gidst de wandelaar langs
schilderachtige plekjes door het cen-

trum van Huizen maar ook door de
prachtige Vissersbuurt. Onderweg
ziet men verschillende soorten Hallehus boerderijen, kleine vissershuisjes,
het Oranje Weeshuis, mooie tuinen
en nog veel meer waar de wandelaar
zelf meestal aan voorbijschiet. Huizen
is een bijzonder dorp met aan de ene
kant het Gooimeer, de vroegere Zuiderzee en aan de andere kant de akkers en de heide.

De wandeling duurt ongeveer vijf kwartier en kost € 4,00 per persoon. Uiteraard is het museum zelf ook geopend
en zeker de moeite van een bezichtiging waard. Op dit moment is de historische tentoonstelling te zien en de
tijdelijke tentoonstelling Kunstduet.
Meer informatie hierover is te vinden
op www.huizermuseum.nl.

De gids gidst de wandelaar langs
schilderachtige plekjes door het centrum
van Huizen. (Foto: Huizer Museum)

Op het informatiebord staan de vogels en planten vermeld die in dit gebied
voorkomen. De onthulling bij de pier door wethouder Gerrit Pas (links, bij het
bord), Jan Loggen (links) van Landschapsbeheer Nardinclant en
Piet Spoorenberg, voorzitter van de Vogelwerkgroep. (Foto: M. van Os)
De gemeente Huizen heeft afgelopen woensdag een intentie-overeenkomst ondertekend met Staatsbosbeheer,
Landschapsbeheer
Nardinclant (‘de naam uit de middeleeuwen waaronder de streek
rond Naarden in ‘t Gooi toen bekend
stond’) en de Vogelwerkgroep Het
Gooi en Omstreken (“wij bestaan dit
jaar 50 jaar”) om gezamenlijk de vier
eilanden en de pier in het Gooimeer
te beheren. De eilanden liggen ten
westen van de pier die naar de haven van Huizen leidt.
Tevens is er bij het begin van de pier
met uitzicht over de eilanden een informatiebord onthuld. Op dit paneel staan
foto’s van voorkomende vogels, planten en andere dieren.
Discussie
Er is al jarenlang een discussie tussen
de gemeente Huizen en Staatsbosbeheer over de overdracht van de vier
eilanden. De landelijke overheid, het
Rijks Vastgoed bedrijf is de formele eigenaar van deze zogenaamde vogeleilanden. Rijkswaterstaat voert beheer
uit. Al jarenlang was het niet inzichtelijk
wie de eigenaar van dit gebied is. Ook
bij Rijkswaterstaat kon men die informatie niet geven. Het eigendom van de
westelijk pier langs de havenmonding
is voor de helft van de staat en de gemeente Huizen. Het beheer is nu nog
op basis van een praktische werkwijze
en vrijwillig. In de komende periode
gaan de partijen in overleg, met nu
voor het eerst Rijkswaterstaat erbij, om
definitieve afspraken te maken over ei-

gendom en duurzaam beheer van de
eilanden en de pier.
Vrijwilligers
Het meest zuidelijke eiland is in de
winter van 2014/2015 met een eenmalige bijdrage van 10.000 euro van
Staatsbosbeheer en de hulp van vele
vrijwilligers weer geschikt gemaakt als
zandplaats met een lage begroeiing
voor broedvogels. Dat eiland heeft de
meeste natuurpotentie. Staatsbosbeheer en de gemeente leveren ondersteuning bij de werkzaamheden. Deze
bestaan vooral uit het “schoonhouden”
van een deel van het zuidelijke eiland.
Opschietende wilgen en andere planten worden handmatig verwijderd en
riet wordt gemaaid.
Broedplaats
De eilanden zijn aangelegd als broedplaats voor grondbroedende vogels
zoals plevieren en sterns. In het broedseizoen kan je er ook onder andere
meeuwen, kluten, kieviten en ganzen
aantreffen. Er komen meer dan 25
soorten. Door de lage begroeiing hebben ze genoeg dekking en het voorjaar
zorgt voor het omhoog gaan van de beplanting. De rest van de eilanden blijft
bosachtig.
Natuurcompensatie
In de jaren 1999 – 2000 is de kop van
de Oude haven van Huizen ontwikkeld.
Daarvoor heeft grondoverdracht en
natuurcompensatie plaatsgevonden.
De natuurcompensatie is gerealiseerd
door de aanleg van vier eilanden in het
Gooimeer.

