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Dinsdag 29 november 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 vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
	 	22-11-2016, De Batting, vergunning verleend voor het organiseren van een 

sinterkerstmarkt/wintermarkt op zaterdag 26 november 2016 van 10.00 tot 
16.00 in de Batting, Achlumerdijk 2 te 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 18-11-2016  tot en met 25-11-2016. 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen 
zijn binnengekomen:
	 	25-11-2016, De Phoenix, Harlingen, het kappen van een houtopstand bij 

het gasontvangststation;
	 	22-11-2016, Kleine Ossenmarkt 10, Harlingen, het wijzigen van het pand;
	 	22-11-2016, Noorderhaven 109, Harlingen, het aanbrengen van reclame;
	 	24-11-2016, Noorderkade 1, Harlingen, het verbouwen van de woning;
	 	23-11-2016, Oude Trekweg 81 5, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van 

een eerder verleende vergunning;
	 	20-11-2016, Schuitenzand 20, Harlingen, het bouwen 

van een Zweedse woning;

	 	22-11-2016, Zoutsloot 88, Harlingen, het aanbrengen van dubbelglas;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn 
verleend:
	 	24-11-2016, Oude Trekweg 102A, 102A1, 102A2 en 102A3, Harlingen, het 

gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning;
	 	24-11-2016, Industrieweg 4C, Harlingen, het bouwen van een loods;
	 	21-11-2016, Zuiderhaven 76, Harlingen, het vernieuwen van kozijnen, 

dakterras en het plaatsen van zonwering;

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.

Beheersverordening  
Harlingen – Groot Ropens
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 9 november 2016 de beheersverordening 
Harlingen – Groot Ropens heeft vastgesteld. De verordening ligt voor 
een ieder in het stadskantoor De Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te 
Harlingen ter inzage. De verordening kan verder bekeken worden via www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Deze verordening voorziet in een nieuw juridisch-planologisch kader voor de 
hele wijk Groot Ropens. De verordening betreft vooral een actualisering van de 
huidige planologische situatie en is een vervanging van het nu nog geldende 
bestemmingsplan.

De verordening treedt in werking op de dag volgende op de dag van publicatie 
van de vastgestelde verordening. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep 
mogelijk.

Stremmingen
	 	Op 29-11-2016 van 19:00 uur tot 23:00 uur en op 30-11-2016 van 19:00 

uur tot 23:00 uur is de Prins Hendrikbrug afgesloten voor alle verkeer in 
verband met betonreparatie in de kelder van de brug. Voor bussen van 
het openbaar vervoer die volgens dienstregeling rijden wordt de brug wel 
gedraaid.

	 	Oosterparkweg is van 1 december tot en met 9 december 2016 afgesloten 
voor al het verkeer in verband met het aanleggen van een kunstwerk, de 
voetbalvelden zijn via een omleidingsroute bereikbaar.

	 	Pollendam, gedeelte F. Domela Nieuwenhuisstraat/De Goudplevier tot 
Westmeep mogelijk verkeershinder van dinsdag 6 december tot en met 8 
december 2016 in verband met aanbrengen drempel-elementen.

	 	Joost van den Vondelstraat vanaf de Nolenstraat tot aan de Klipperstraat van 
17 november tot en met circa 7 december 2016 in verband met herstrating-
werkzaamheden, omleidingsroute via de Grettingalaan.

	 	Stremming maandag 28 november t/m woensdag 30 november 2016. Bij 
deze fase is de Noorderkade, deel Hendstehof tot aan de Riedbrug, gestremd. 
Toegang tot het achterliggende gebied en wooncentrum Harlinga is tijdelijk 
alleen mogelijk via de Singelbrug. In verband met de beperkte aslast van de 
Singelbrug kunnen er tijdelijk geen vrachtauto’s komen

Winterse Willemshaven Diner  
op vrijdag 09-12-2016
De gemeente Harlingen organiseert op vrijdag 09-12-2016 het Winterse 
Willemshaven Diner! Tijdens dit diner wordt het Entrepotgebouw opnieuw 
geopend en laten we zien wat we gaan doen met de twee loodsen. Kaarten 
voor het Winterse Willemshaven Diner zijn vanaf vandaag voor € 5,00 per 
persoon te koop bij het Klantcontactcentrum van de gemeente 
Harlingen. Er zijn in totaal 100 kaarten beschikbaar en  
op = op. 
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