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Dinsdag 7 februari 2017

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:
	 	2-2-2017, Café Tuinzicht, aanvraag voor het plaatsen van twee 

kansspelautomaten in Café Tuinzicht, Nieuwstraat 58 te Harlingen.

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

De volgende verklaringen van geen bezwaar zijn afgegeven: 
	 	2-2-2017, Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward, verklaring 

van geen bezwaar afgegeven voor de Fietselfstedentocht, welke op 
Pinkstermaandag  
5 juni 2017 door de gemeente Harlingen gaat. 

Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
	 	2-2-2017, Stichting 0517/Brouwdok, vergunning verleend voor het 

organiseren van het evenement “Heerlijk Harlingen Binnen” op 24, 25 en 
26 februari 2017 van 11.00 tot 02.00 uur in het Entrepotgebouw aan de 
Nieuwe Willemshaven te Harlingen. 

	 	2-2-2017, Stichting 0517/Brouwdok, ontheffing verleend voor het schenken 
en verkopen van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement 
“Heerlijk Harlingen Binnen”. 

	 	1-2-2017, Wijkvereniging Oosterpark, Drank- en Horecavergunning 
verleend voor Wijkvereniging Oosterpark, De Koegelbult, Oosterparkweg 23 
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 27-01-2017  tot en met 03-02-2017. 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen 
zijn binnengekomen:
	 	02-02-2017, Heiligeweg 29, Harlingen, het plaatsen van een nieuw kozijn;
	 	30-01-2017, Hoekerhof 45, Harlingen, het kappen van 5 kastanjebomen;
	 	01-02-2017, Lanen 40, Harlingen, het plaatsen van dubbelglas;
	 	03-02-2017, Rinnertspijp 1, Harlingen, het aanbrengen van nieuwe 

dakpannen;
	 	30-01-2017, Voorstraat 94, Harlingen, het verbouwen van het pand;

De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is 
binnengekomen:
	 	31-01-2017, Dokkade 1, Harlingen, het brandveilig gebruiken van het pand;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure is 
geweigerd:
	 	01-02-2017, Oude Trekweg 86A, Harlingen, aanvraag vergunning 

parkeerbedrijf;

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.

Word politiek actief in uw eigen 
gemeente
\Wilt u in de toekomst raadslid of schaduwfractielid worden? Kom dan op 
15 februari 2017 langs bij de avond ‘Politiek Actief’. Op deze avond zullen de 
besturen van de politieke partijen die actief zijn binnen de gemeente Harlingen 
met u in gesprek gaan. Wat doet een raadslid of griffie? Wat gebeurt er allemaal 
tijdens de verkiezingen? Op deze vragen zult u op deze avond het antwoord 
krijgen van een raadslid en wethouder. En door te ‘speeddaten’ met raadsleden 
kunt u meer te weten komen over de verschillende politieke partijen.

De avond begint om 19.30 uur in het Stadhuis aan de Noorderhaven. De 
aanwezige partijen gaan graag het gesprek met u aan onder het genot van een 
hapje en drankje.
Geef u op voor de avond via griffie@harlingen.nl. We zien u graag op 15 
februari!

Overlast, u kunt het bij ons melden
Harde muziek, vernieling, overlast van houtkachels, parkeeroverlast of 
loslopende dieren. Dit zijn allerlei vormen van overlast waarvan u hinder kunt 
ondervinden. Soms is dit een éénmalige situatie of komt u er onderling uit, maar 
als de overlast aanhoudt of regelmatig voorkomt, dan kunt u dit bij ons melden. 

Wat kunt u doen?
U kunt de overlast melden via een formulier op onze website. Via de button 
contactformulier op onze homepage komt u hier terecht. Telefonisch kunt u 
uw overlast melden via ons algemeen telefoonnummer 14 0517. Overlast van 
schepen kunt u rechtstreeks melden aan de verkeerspost via telefoonnummer 
0517-412512.

Overlast bedrijven
Heeft u overlast van bedrijven, dat kunt u 24 uur 
per dag, zeven dagen per week melden via het 
milieualarmnummer 058 2122422. Dit 
alarmnummer is er alleen om overlast 
van bedrijven te melden. Het 
gaat dus niet om klachten 
veroorzaakt door 
particulieren.
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