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Woensdag 28 december 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:
	 	21-12-2016, Stichting straatfestival Harlingen, aanvraag 

voor het organiseren van het Straatfestival op 17 juni 
2017 in de binnenstad van Harlingen.

	 	20-12-2016, Stichting centraal comité 1945, aanvraag 
voor het organiseren van een optocht en zangaubade 
op Koningsdag 27 april 2017 op het Ate Zijlstraplein te 
Harlingen.

	 	19-12-2016, Stichting centraal comité 1945, aanvraag 
voor het organiseren van de kermis van 12 juni t/m 18 
juni 2017 op de Schritsen en de Grote Ossenmarkt te 
Harlingen. 

	 	19-12-2016, Bolswarder stepvereniging, aanvraag voor 
een verklaring van geen bezwaar voor de Elfstedentocht 
per step welke op 4 juni 2017 door de gemeente 
Harlingen gaat. 

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

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn 
verleend:
	 	22-12-2016. Beng evenementen, vergunning verleend 

voor de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2017 van 13.00 
tot 14.30 uur op het strand bij strandpaviljoen ’t Zilt. 

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 16-12-2016  tot en met 
23-12-2016. 

De volgende aanvragen reguliere procedure 
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
	 	19-12-2016, De Zwarte Molen 19, Harlingen, het 

wijzigen van de draagconstructie;
	 	20-12-2016, Foarryp 7, Wijnaldum, het uitbreiden van 

de woning;
	 	21-12-2016, Kelvinstraat 6, Harlingen, het bouwen van 

een opslagloods;
	 	22-12-2016, Vliestroom, Harlingen, het bouwen van 10 

levensloopbestendige woningen;
	 	18-12-2016, Westerzeedijk, Harlingen, het plaatsen van 

een tijdelijk gebouw;
	 	21-12-2016, Zuidoostersingel, Harlingen, het plaatsen 

van een tijdelijke brug

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar 
worden ingediend.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere 
procedure zijn verleend:
	 	19-12-2016, Scheerstraat 1, Harlingen, het plaatsen van 

een wand in het souterrain;
	 	13-12-2016, Industrieweg 14, Harlingen, het vervangen 

van een opslagtank;

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. 

Kerstboominzameling 2017
Net als voorgaande jaren zal de gemeente Harlingen 
direct na de jaarwisseling een inzameling van kerstbomen 
organiseren. Hiermee hoopt de gemeente het verbranden 
van kerstbomen tegen te gaan. Tevens hoopt men op die 
manier te voorkomen dat de bomen als “zwerfvuil” in 
bermen, op straat of in de plantsoenen belanden. Zie voor 
de inzamelplekken www.harlingen.nl

Loterij
Voor het inleveren van kerstbomen geeft de gemeente 
per boom een lot en een waardebon van € 0,50. De 
waardebonnen zijn tot 1 februari 2017 geldig bij Intertoys 
in Harlingen. Iedere inwoner van de gemeente Harlingen 
kan hieraan deelnemen. In de loterij worden drie 
geldprijzen verloot. De trekking vindt plaats op maandag 9 
januari 2017 en de prijsuitreiking op woensdag 18 januari 
2017 om 15.30 uur in het stadhuis door Wethouder Harry 
Boon.

Vragen
Heeft u vragen over het ophalen van de ingezamelde 
kerstbomen? Neem dan contact op met gemeente 
Harlingen te bereiken via 0517-492288.

Gemeente Harlingen viert 
Nieuwjaarsreceptie op  
maandag 2 januari 2017
De gemeente Harlingen viert het nieuwe jaar graag met u 
op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Alle inwoners 
en ondernemers zijn van harte welkom elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen op maandag 2 januari 2017, 
vanaf 16.30 uur. De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats in 
zalencentrum Trebol. 
De muzikale omlijsting wordt ditmaal verzorgd door latin, 
swing en blues band Blue Gate. Wij hopen u op 2 januari 
te zien!

Aangepaste openingstijden 
gemeente Harlingen
Op donderdag 29 december 2016 is avondopenstelling 
KCC tot 18.00 uur in plaats van 19.00 uur. De gemeente is 
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.30 uur via 14 0517. 

Verlengen parkeervergunning 
voor 2017
Het is weer mogelijk om de parkeervergunningen 
bewoners en werken te verlengen. Zijn de omstandigheden 
niet gewijzigd, dan kan via het digitaal loket parkeren of 
bij de balie in de Groenlandsvaarder de parkeervergunning 
voor 2017 verlengd worden. Bedrijven die in het bezit zijn 
van een bedrijven- of dienstenvergunning (2016) krijgen 
schriftelijk bericht.

Vragen of hulp nodig
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan contact 
op met ons Klantcontactcentrum. Verleng uw vergunning 
tijdig, doe dit voor 01-01-2017.

Parkeerautomaten
In verband met vuurwerkoverlast zijn de 
parkeerautomaten van vrijdag 30 december 2016 tot en 
met zondag 1 januari 2017 afgesloten, vanaf 2 januari 
worden de parkeerautomaten weer in werking gesteld. 
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