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Dinsdag 21 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:
	 	16-2-2017, BENG evenementen, aanvraag voor het organiseren van het 

evenement ‘Zoutsloter Kerstmarkt’ op 9 december 2017 van 15:00 tot 21:00 
uur op de Zoutsloot, Herenwaltje en achter gedeelte van het Noorderke. 

	 	16-2-2017, BENG evenementen, aanvraag voor het organiseren van het 
evenement ‘benefietconcert Live4Life 2017’ op 14 juli 2017 van 20:00 uur 
tot 15 juli 2017 01:00 uur op het Havenplein.

	 	16-2-2017, BENG evenementen, aanvraag voor het organiseren van het 
evenement ‘Grote Sluisduik” op 9 juli 2017 van 14:00 tot 20:00 uur op de 
Grote Sluis.

	 	16-2-2017, BENG evenementen, aanvraag voor het organiseren van het 
evenement ‘Harlinger Parkontbijt’ op 17 juni 2017 van 09:00 tot 11:30 uur 
in de Engelse tuin.

	 	16-2-2017, Harlinger Ondernemers Vereniging evenementen, aanvraag voor 
het organiseren van het evenement ‘Oldtimerrit’ op 27 mei 2017 van 12:00 
tot 16:00 uur in de Voorstraat.

	 	16-2-2017, HOV Activiteitencommissie, aanvraag voor het organiseren van 
het evenement ‘HOV markten 2017’op zondag 14 mei en 18 juni 2017 van 
12:00 tot 17:00 uur en op donderdag 27 juli, 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 
2017 van 14:00 tot 21:00 uur. 

	 	15-2-2017, Eigentijds, aanvraag voor het plaatsen van een terras bij 
Eigentijds, Grote Bredeplaats 29 te Harlingen. 

	 	14-2-2017, Ballast Nedam Infra BV, aanvraag voor het organiseren van het 
evenement ‘eerste emmertje water’ op 22 februari 2017 van 15.00 tot 16.00 
uur op de bouwplaats N31 aquaduct noord. 

	 	13-2-2017, Event Support Holland, aanvraag vergunning voor het plaatsen 
van 10 driehoeksborden in de periode van 29 maart 2017 t/m 7 april 2017 
ten behoeve van een campagne voor de plantjesmarkt. 

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

De volgende verklaringen van geen bezwaar zijn afgegeven: 
	 	16-2-2017, Dorpshuis de Singel, verklaring van geen bezwaar afgegeven 

voor een hardloopwedstrijd “rondje Achlum op 26 maart 2017 in en 
rondom Achlum. 

	 	16-2-2017, Bolswarder stepvereniging, verklaring van geen bezwaar 
afgegeven voor een step Elfstedentocht op 4 juni 2017.  

Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
	 	16-2-2017, Dhr. H.J. Nes, vergunning verleend voor het 

innemen van een standplaats voor de verkoop 
van friet, snacks en 

frisdranken op de woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 
10.00 tot 21.00 uur op de Westerzeedijk te Harlingen.

	 	16-2-2017, Dhr. H.J. Nes, vergunning verleend voor het innemen van 
een standplaats voor de verkoop van friet, snacks en frisdranken op de 
zondagen, maandagen en dinsdagen van 10.00 tot 21.00 uur op de Dokkade 
te Harlingen.

	 	14-2-2017, Stichting Proms in Concert by Jack Heaven, vergunning 
verleend voor het innemen van gemeentegrond ten behoeve van het 
plaatsen van een toiletwagen op 25 maart 2017 voor bezoekers van “Proms 
in Concert by Jack Heaven”, Grote Kerk, Kerkpad 3 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 10-02-2017  tot en met 17-02-2017. 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen 
zijn binnengekomen:
	 	14-02-2017, Achlumerdijk 101, Harlingen, het uitbreiden van het pand;
	 	10-02-2017, Haulewei, Wijnaldum, het plaatsen van een bouwbord;
	 	15-02-2017, Scheerstraat 6, Harlingen, het verbouwen van een werkplaats 

tot appartement;
	 	11-02-2017, Waddenpromenade 5, Harlingen, aanvraag LNG bunkering aan 

de veerbootkade;
	 	16-02-2017, Zoutsloot 85, Harlingen, het isoleren van het dak, 

vervangen dakpannen, het vernieuwen van raamkozijnen en voegen van 
schoorstenen;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

Bekendmakingen
	 	Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat 

de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 februari 2017 de Nota 
Parkeernormen Harlingen 2016 heeft vastgesteld. De nota ligt voor een 
ieder in het stadskantoor De Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen 
ter inzage. Deze nota voorziet in nieuwe parkeernormen welke gehanteerd 
worden bij het realiseren van nieuwbouwplannen of functiewijzigingen van 
gebouwen. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

	 	Besluit van burgemeester en wethouders van Harlingen van 7 februari 
2017, tot vaststelling van subsidieplafonds 2017 inzake de Subsidieregeling 
sociaal domein gemeente Harlingen 2016 en de Subsidieregeling 
Voorschoolse Educatie gemeente Harlingen. De subsidieregelingen zijn 

digitaal op te vragen via 
 

info@harlingen.nl U kunt deze ook telefonisch opvragen via 14 0517.
	 	Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in 

gebouw De Groenlandsvaarder ter inzage ligt hun besluit van 16 
februari 2017 waarbij door plaatsing van verkeersteken A.5 uit het 
Binnenvaartpolitiereglement een afmeerverbod wordt ingesteld voor de 
oevers van de Kleine Voorstraat, met uitzondering van de steiger van 08.00 
tot 22.00 uur. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Harlingen.

Gemeentelijke belastingen
Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2017. Heeft u 
geen aanslag gemeentelijke belastingen via de post ontvangen? Dan heeft 
u zich misschien opgegeven bij ‘Mijn Overheid’ om uw aanslag digitaal te 
ontvangen.

WOZ waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u 
verder!
Op dit biljet staat de  WOZ waarde van uw pand voor het belastingjaar 2017.
Mogelijk vindt u de WOZ waarde te hoog of heeft u andere vragen over uw 
WOZ beschikking. Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail 
gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar.

	 	Telefoonnummer 14 0517
	 	E-mail belastingen@harlingen.nl
	 	Voor meer informatie over de WOZ kunt u ook terecht op onze 

gemeentelijke pagina  www.harlingen.nl/wozloket

Wat levert een lagere WOZ waarde u op?
Als de WOZ waarde van uw pand bijvoorbeeld wordt verlaagd met € 10.000,- 
levert u dat een vermindering op van € 13,51 (woning) op de aanslag ozb.

Bezwaar maken via no-cure-no-pay bedrijf leidt tot hogere tarieven in 
de toekomst 
Als u bezwaar maakt via een bureau of makelaar (zogenoemde no-cure-no-
pay bedrijven) en het blijkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld dan is de 
gemeente verplicht om dit bureau of makelaar een vergoeding te betalen. Deze 
vergoeding bedraagt rond de € 500,- per bezwaar en kan zelfs oplopen tot meer 
dan € 700,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten waardoor de 
belastingpercentages omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle belastingplichtigen 
van de gemeente Harlingen met deze hogere belastingpercentages 
geconfronteerd. 

Afvalstoffenheffing en rioolheffing
De raad heeft vorig jaar besloten om vier jaar lang, vanaf 
2017, een korting te verlenen op de tarieven 
afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij de 
berekening van de tarieven 2017 is dan 
ook voor het eerst rekening gehouden 
met een korting van € 5,- voor 
afvalstoffenheffing en € 4,- 
voor rioolheffing.
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