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Dinsdag 27 oktober 2015

Ontvang de bekendmakingen in uw 
mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het digitale gemeenteblad 
van de overheid. Het is mogelijk iedere week alle bekendmakingen in uw buurt 
via de mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van overheid.nl is 
zo gedaan via https://zoek.overheid.nl. 

Kijk op www.harlingen.nl/bekendmakingen voor meer informatie. 

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
	 	19-10-2015, Circus Renz International, aanvraag voor het houden van een 

aantal circusvoorstellingen in 2016.
	 	20-10-2015, Café ’t Skûtsje, aanvraag voor het aanwezig hebben van twee 

kansspelautomaten voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2016.

	 	20-10-2015, Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward, aanvraag 
voor een verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de 
Fietselfstedentocht op pinkstermaandag 16 mei 2016.

	 	23-10-2015, Gemeente Harlingen, Fietsersbond, Politie Fryslân, aanvraag 
standplaatsvergunning t.b.v. verkeersveiligheidsactie.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
	 	22-10-2015, FC Harlingen, evenementenvergunning verleend voor het 

organiseren van een bierfeest voor leden op zaterdag 24 oktober 2015 van 
20.00 tot 01.00 uur in de kantine van FC Harlingen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen 
of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de 
verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, 
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. 
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 
14 0517

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode 
van 16 oktober tot en met 23 oktober 2015. 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen 
zijn binnengekomen:
	 	20-10-2015, Heiligeweg 14/14A, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een 

eerder verleende vergunning;
	 	16-10-2015, Kimswerderweg, Harlingen, het kappen van 6 bomen, staande 

aan de Kimswerderweg ter hoogte van nummer 17;
	 	20-10-2015, Oude Trekweg 81-5, het verbouwen van een loods en 

realiseren bedrijfswoning;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn 
verleend:
	 	22-10-2015, Kimswerderweg, Harlingen, het kappen van 6 bomen, staande 

aan de Kimswerderweg ter hoogte van nummer 17;
	 	22-10-2015, Klipperstraat 14, Harlingen, het kappen van een conifeer 

staande in de voortuin;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen 
of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de 
verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, 
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. 
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Publiekszaken, 
team VTH in de Groenlandsvaarder.

Stremmingen op de weg
	 	Vanaf maandag 19 oktober 2015 tot en met 30 oktober 2015 is het 

weggedeelte Boontjes van haakse bocht bij huisnummer 39 tot huisnummer 
19 afgesloten in verband met het woonrijp maken van Ludinga.

	 	Vanaf 19 oktober tot en met 6 november 2015 is er verkeershinder, 
stoplichten, op het weggedeelte Spoorstraat, gedeelte Trambrug-Werfpad, in 
verband met onderhoud aan de goot. 
 

	 	Woensdag 11 november 2015 tussen 9.00 en 11.00 uur is de Celciusstraat 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in verband met Veilig Verkeer 
Nederland remproef voor basisschool  Middelstein, bij nood kunnen de 
auto’s er langs.

	 	Zaterdag 14 november 2015 is de Havenweg, Havenplein, Grote 
Bredeplaats, Voorstraat, Simon Stijlstraat, St. Jacobsstraat afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer in verband met de intocht van Sinterklaas.

Gemeente Harlingen start met de 
Afvalapp van Omrin
De gemeente Harlingen start vanaf 2016 met de afvalapp van Omrin. Deze 
digitale afvalkalender geeft precies aan wanneer welke container bij de weg 
moet staan. De papieren afvalkalender blijft op aanvraag en gratis beschikbaar.

De afvalapp
Steeds meer mensen hebben de beschikking over een mobiele telefoon of tablet 
waar via zij altijd actuele informatie kunnen vinden of zaken kunnen regelen. 
Omrin heeft sinds enkele jaren haar afvalkalender gedigitaliseerd in een app. 
Bewoners kunnen de app downloaden en zijn zo altijd op de hoogte wanneer 
de container bij de weg moet staan. Ook ontvangen gebruikers van de app 
automatisch een herinnering hiervan.
Naast de afvalkalender bevat de afvalapp ook een plattegrond met daarop 
aangegeven de locaties van bijvoorbeeld de glasbak en papiercontainer. De 
afvalapp is vanaf het najaar voor de gemeente Harlingen beschikbaar.

Papieren afvalkalender blijft bestaan
Niet iedereen heeft een mobiele telefoon of tablet en niet iedereen wil werken 
met een digitale app. De papieren afvalkalender blijft dan ook op aanvraag 
gratis beschikbaar. Wanneer u een computer met internet thuis heeft staan, 
kunt u de afvalkalender ook zelf downloaden via www.omrin.nl.

Wilt u graag een papieren afvalkalender ontvangen?
Neem dan uiterlijk 30 oktober 2015 contact op met 
het Klantcontactcentrum van de gemeente 
Harlingen via telefoonnummer 14 0517. 
De papieren afvalkalender wordt 
vervolgens in december aan u 
verzonden.
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