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Dinsdag 25 oktober 2016

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:
	 	19-10-2016, Café ’t Skûtsje, aanvraag voor het aanwezig hebben van twee 

kansspelautomaten van 1 januari t/m 31 december 2017 in café ’t Skûtsje, 
Heiligeweg 70 te Harlingen.

	 	18-10-2016, Fiets elfstedentocht, aanvraag voor een verklaring van 
geen bezwaar voor het organiseren van de Fiets elfstedentocht op 
Pinkstermaandag 5 juni 2017. 

	 	17-10-2016, Roscom promotie b.v., aanvraag voor het innemen van een 
standplaats van Ziggo op 7 en 8 december 2016 van 9.30 tot 18.00 uur op 
de Grote Bredeplaats te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden 
ingediend.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in 
de periode van 14-10-2016  tot en met 21-10-2016. 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn 
verleend:
	 	18-10-2016, groenperk St. Annahof, Harlingen, het verwijderen van 5 

berken en 1 acacia;
	 	18-10-2016, Ludingaweg 36, Harlingen, het bouwen van 4 blokhutten;
	 	18-10-2016, Nieuwe Vissershaven 3, Harlingen, het uitbreiden van een 

bedrijfsgebouw; 

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 Dienstverlening 
en Ondersteuning, team VTH in de Groenlandsvaarder.

Nieuws over huisnummers
In het kader van de Basisregistratie adressen en Gebouwen (BAG) is de 
gemeente verplicht aan alle verblijfsobjecten, zoals woningen, bedrijfspanden, 
units of garages, adressen toe te kennen. De gemeente is ook als enige hiertoe 
bevoegd. Eigen bedachte huisnummers worden dan ook niet als officieel 
erkend en/of op genomen in de registratie.
Een adres bestaat uit straatnaam, huisnummer. Postcode en woonplaats.

Eigenaren zijn verplicht het huisnummer duidelijk leesbaar op het pand aan te 
brengen en in stand te houden.
Helaas moeten wij constateren dat dit lang niet altijd gebeurt, hetgeen erg 

vervelend is maar ook 
noodlottige 

consequenties kan hebben. Met name in de binnenstad ontbreken veel 
huisnummers op de panden hetgeen voor postbezorging en hulpverleners soms 
een ware zoektocht is.

Wij roepen dan ook een ieder op om te controleren of het huisnummer 
duidelijk leesbaar, vanaf de openbare weg, is aangebracht. Wanneer dit niet het 
geval is verzoeken wij u dringend, mede in u eigen belang, met spoed het juiste 
huisnummer aan te brengen.

Aan de vorm of uitvoering stellen wij geen specifieke eisen zolang het maar 
duidelijk leesbaar is. Indien u twijfelt over het huisnummer of indien het in het 
geheel niet bekend is kunt u een e-mail zenden naar de heer Louwsma van de 
afdeling Beleid en Regie. l.louwsma@harlingen.nl

Natuurwerkdag 2016
Op zaterdag 5 november 2016 wordt van 9.00 tot 14.30 uur door heel 
Nederland de grootste en de gezelligste vrijwilligersactie in het groen 
georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een verdiende 
onderhoudsbeurt. In de gemeente Harlingen kun je aan de slag in het 
Hegewiersterfjild. Neem je laarzen mee, voor de koffie en 
thee wordt gezorgd, lunch zelf meenemen. Voor info 
en aanmelding kijk op: www.natuurwerkdag.nl/
locatie/hegewiersterfjild
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