De Huizer Courant van donderdag 31 mei 2018

Veteranendag afgesloten met
‘blauwe hap’

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN HET VOLGENDE BEKEND:
Aankondiging inwerkingtreding terrassen-regeling gemeente Huizen
zomer 2018
Op 1 juni 2018 treedt de “Beleidsregel verruiming terrastijd bij 28 graden of hoger”
voor het zomerseizoen 2018 in werking. Deze regel houdt in dat wanneer de KNMI-weersverwachting op vrijdag e/o zaterdag 28 graden Celsius of hoger is, terrassen op vrijdagavond e/o zaterdagavond één uur langer geopend mogen zijn,
en wel tot 01.00 uur ‘s nachts. Deze regeling duurt tot en met 31 augustus 2018.
Horecaondernemers mogen hier alleen gebruik van maken als zij deelnemen aan
het Horecaconvenant Huizen. Op vrijdagmiddag zal, indien de regel van toepassing is, een Nieuwsbericht op de website van de gemeente worden geplaatst. Dit
gebeurt uiterlijk om 15.00 uur ‘s middags. Horecabedrijven die gebruik kunnen
maken van deze regeling zijn o.a.
Het Wapen van Huizen, Eethuys Õ Donder, horeca Graaf Wichman/Plein 2000,
horeca Nautisch Kwartier en Café Parrewijn Oostermeent.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Virginius Smith, telefoonnummer (035) 52 81
434 of Myrthe de Ranitz, telefoonnummer (035) 528 14 41.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Veteranensociëteit in de
Brassershoeve was er voor de veteranen volop gelegenheid elkaar te
ontmoeten en verhalen uit te wisselen. (Foto’s: Drukkerij Bout)
In Huizen worden veteranen jaarlijks
in het zonnetje gezet vanwege hun
bijdrage aan de maatschappij. Dat
gebeurde ook vorige week vrijdag
weer op Veteranendag. Er was voor
hen een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in de Veteranensociëteit, met volop gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de Brassershoeve en
verhalen uit te wisselen. Het thema
luidde ‘Huidige missies’, waar kapitein Hans de Herdt over kwam vertellen met verhalen over zijn missie
in Irak. Locoburgemeester Janny
Bakker sprak een welkomstwoord
en er was muziek met een borrel en
een hapje. Uiteraard ontbrak ook
‘de blauwe hap’ niet, oftewel een Indisch buffet.
Over de oorsprong van de benaming
‘blauwe hap’ zijn de meningen verdeeld. Zeker is dat het marinejargon
is en zoveel betekent als Indonesisch
of Indisch eten en dan met name nasi
goreng. De term is ontstaan in de periode 1945-1950 toen de Nederlandse

krijgsmacht in Nederlands-Indië aanwezig was. Sommigen beweren dat
een ‘blauwe’ een bijnaam was voor
iemand van Indische of Indonesische
afkomst. Anderen verwijzen voor de
herkomst van ‘blauwe hap’ naar het
feit dat het uniform van een KNILmilitair blauw was. Ook wordt gezegd
dat de term te maken heeft met het
feit dat het zwarte haar van Indonesische mensen een blauwe gloed had
als ze tegen de zon in stonden of dat
‘blauwe’ een verwijzing zou zijn naar
een grijs/zwart blauwige (goedaardige) pigmentvlek rond het stuitje van
Indonesische baby’s, die geleidelijk
geheel verdwijnt. Een ander verhaal
vertelt dat de militairen in NederlandsIndië eten kregen in eetzalen, waar de
borden werden gewassen in hetzelfde
water als de schorten van de koks,
waardoor de borden blauw werden en
de term ‘blauwe hap’ is ontstaan. Hoe
het ook zij: de Huizer veteranen lieten
het verder maar blauw blauw waar de
herkomst vandaan kwam en genoten
van een lekkere Indische hap.

Het thema luidde ‘Huidige missies’, waar kapitein Hans de Herdt
over kwam vertellen met verhalen over zijn missie in Irak.

Jaarstukken 2017
De jaarstukken 2017, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening met bijlagen
over 2017, alsmede het erbij behorende controlerapport, zijn aan de gemeenteraad ter vaststelling overgelegd. De genoemde jaarstukken liggen tot en met
de dag van de behandeling in de gemeenteraad (12 juli 2018) voor iedereen ter
inzage in de hal van het gemeentehuis, Graaf Wichman 10 te Huizen. Daarnaast
zijn de jaarstukken 2017 ook beschikbaar op huizen.nl (tabblad ‘Bestuur’).
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 deze personen uit 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. Het betreft de volgende personen:
Naam
Geboortedatum
Datum uitschrijving
Verblijfplaats
L. van Dalen
04-07-1965
09-04-2018
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.
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 dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon
erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om deze 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
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
Geboortedatum
Adres
T.N.G. Ellensburg
22-08-1991	Eeshof 65
			
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. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.
INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING/MELDINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
-	Ericaweg 25, plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen: 22-05-2018);
-	Seringstraat 23a, realiseren van een tuinkamer en
plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen (ontvangen: 22-05-2018);
-	Gooilandweg 233, kappen van een boom (ontvangen: 23-05-2018);
- Karel Doormanlaan 71, bouwen van een bijgebouw (ontvangen: 24-05-2018).

- De Regentesse 96, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
dagbesteding- en arbeidstraining.
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? Maak dan een afspraak
met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.
VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
-	Enkhuizerzand naast nr. 71, Sloep naast nr. 56, Blaricummerstraat
ten hoogte van nrs. 142, 146 en 153 , kappen van vier bomen
(verzonden: 24-05-2018);
- Voorbaan 33a, verbouwen van een winkel (o.a. het aanbrengen van
deuren in een bestaande gevelpui) (verzonden: 25-05-2018);
- Flevolaan 23, moderniseren van een woning en bouwen van een uitbouw
(verzonden: 25-05-2018);
-	Gemeenlandslaan 19, verwijderen van een draagmuur op de begane grond
(verzonden: 25-05-2018);
- Van der Duyn van Maasdamlaan 32, bouwen van een poort achter de woning
(verzonden: 25-05-2018);
-	Giek 2, kappen van een boom in de achtertuin (verzonden: 29-05-2018);
- Botterstraat 26, kappen van één Conifeer in de achtertuin
(verzonden: 29-05-2018);
-	Händellaan 8, kappen van een Ceder in de achtertuin (verzonden: 29-05-2018).
Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)
- innemen van een incidentele standplaats ‘niet op de markt’ Oude Dorp,
van 08 juni t/m 8 juni 2018 en Oude Dorp, van 27 juli t/m 28 juli 2018
t.b.v. Greener Hills (verzonden: 23-05-2018);
- innemen van een vaste standplaats ‘niet op de markt’ voor de dinsdagen
op de locatie ‘Hollebok’ Holleblok t.b.v Kaashandel Guido van der Burg,
van 01 juni t/m 1 juni 2019 (verzonden: 24-05-2018).
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 op deze pagina en op huizen.nl

35-jarige bestaan en Gezonde School:

Feestweek
De Gouden Kraal

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
-	Slotplaats 9, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(ontvangen: 17-05-2018);
- Enkhuizerzand 9, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(ontvangen: 13-05-2018).

Er viel uiteraard ook te genieten van ‘de blauwe hap’.

Nieuwe inzamelkalender GAD
Met ingang van 4 juni stapt de GAD over op een nieuwe inzamelkalender.
Dit betekent niet dat de inzameldagen veranderen (met uitzondering voor de
huishouders die daarover bericht hebben gehad). De nieuwe inzamelkalender is pas vanaf 4 juni te gebruiken, wanneer deze online gaat.
“We hebben een nieuwe partner die voor ons niet alleen een nieuwe inzamelkalender met alle bijbehorende informatie heeft gemaakt, maar op dit moment
ook de laatste hand aan een nieuwe app legt”, laat de GAD weten. “Zodra deze
gereed is, krijgen alle gebruikers van de app daar een melding over.
Overgangsperiode
Het is een heel logistiek proces om van de ene kalender naar de andere over te
stappen. Hierdoor kan het voorkomen dat gedurende korte tijd de data uit de oude
app niet overeenkomen met de nieuwe inzamelkalender, of dat informatie niet
goed is overgenomen. Halverwege juni hoopt de GAD alle kinderziektes opgelost
te hebben.

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)
-	Schaepmanlaan nabij huisnummer 16, houden van een buurtfeest
op 1 juni 2018 (ontvangen: 21-05-2018).
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:
-	Naarderstraat 6, realiseren van 2 woningen en 1 praktijk voor Parodontologie
(ontvangen: 02-04-2018);
- De Regentesse 96, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
dagbesteding- en arbeidstraining.
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:

De Gouden Kraal vierde vorige week woensdagochtend een gezellige opening
van haar feestweek vanwege het 35-jarig bestaan. De ochtend begon met wat
regen, maar gelukkig werd het al snel droog. Bij de officiële opening werd een
nieuw certificaat ‘Gezonde School’ uitgereikt en ook het nieuwe logo onthuld.
Na de opening stond er een sponsorloop op het programma. De school is trots
op haar ‘toppers van kinderen’ die zoveel rondjes wisten te lopen. In de pauze
was er taart met het nieuwe logo en limonade en de rest van de ochtend werden
spelletjes gespeeld op het plein en werd het feestlied met elkaar geoefend.
De rest van de week stonden er o.a. een workshopdag op het programma
met ter afsluiting een optreden voor alle ouders en belangstellenden, een
feestontbijt, een creatieve ochtend en een feestavond voor de ouders.
(Foto: Facebook De Gouden Kraal)

