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Dinsdag 14 maart 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:
	 	8-3-2017, Stichting kunst achter de ramen, aanvraag voor het organiseren 

van het evenement ‘kunst achter de ramen’ van 12 t/m 18 juni 2017 op de 
Lanen te Harlingen. 

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

De volgende verklaringen van geen bezwaar zijn afgegeven: 
	 	9-3-2017, Stichting Friese 11-steden wandeltochten, verklaring van geen 

bezwaar afgegeven voor de 11-stedenwandeltocht, welke op 25 mei 2017 
door de gemeente Harlingen gaat. 

Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
	 	9-3-2017, Event Support Holland, vergunning verleend voor het plaatsen 

van reclameborden (driehoeksborden) van 29 maart t/m 7 april 2017 ten 
behoeve van een campagne voor de plantjesmarkt. 

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 03-03-2017  tot en met 10-03-2017. 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen 
zijn binnengekomen:
	 	09-03-2017, Blauwe Slenk kavel 2, Harlingen, het 

bouwen van een woning met 
garage;

	 	06-03-2017, Joost v/d Vondelstraat 89, Harlingen, het bouwen van een 
garage;

	 	08-03-2017, Midlumerlaan 22, Harlingen, het kappen van 2 bomen in de 
achtertuin;

	 	08-03-2017, Midlumerlaan 70, Harlingen, het kappen van een boom in de 
achtertuin;

	 	06-03-2017, Waddenpromenade, Harlingen, het tijdelijk plaatsen van 3 
bouwwerken;

	 	06-03-2017, Zeepziederstraat 4, Harlingen, het plaatsen van een dakraam;
	 	06-03-2017, Zuidwalweg, Harlingen, het plaatsen van een zweepmast met 

ligger en ANPR kast;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is 
binnengekomen:
	 	09-03-2017, Ludinga, Harlingen, het bouwen van 180 huurwoningen in 

Ludinga Noord-Oost;

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn 
verleend:
	 	08-03-2017, Industrieweg 10, Harlingen, het milieuneutraal wijzigen van 

het bedrijf;
	 	10-03-2017, Marconistraat 22, Harlingen, het milieuneutraal wijzigen van 

het bedrijf;
	 	06-03-2017, Hendstehof 28, Harlingen, het kappen van 1 Es en 1 

Goudenregen in de achtertuin;
	 	09-03-2017, Midlumerlaan 22, Harlingen, het kappen van 2 bomen in de 

achtertuin;
	 	09-03-2017, Midlumerlaan 70, Harlingen, het kappen van een boom in de 

achtertuin;

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.

Wijkschouw Oosterpark
De wijkschouw in Oosterparkwijk vindt plaats op zaterdag 18 maart 2017 
om 10:00 uur. Wij starten de wijkschouw vanaf wijkgebouw De Koegelbult/
Speeltuin, Oosterparkweg. Iedereen uit de wijk is vrij om hierbij aan te sluiten.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)
Ontwerp-omgevingsvergunning milieuaspect
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat zij voornemens 
zijn te wijzigen:
	 	de omgevingsvergunning van 20 januari 2011 van Icon Yachts Holding BV 

voor hun bedrijf aan de Lange Lijnbaan 11 Harlingen .
Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 
3.3 van de Wabo van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van  15 maart 2017 gedurende 
zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De 
Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij burgemeester en wethouders van 
Harlingen, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.
Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen over de 
ontwerpbeschikking omgevingsrecht neemt u contact op met de FUMO, e-mail 
waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 
9001 ZE Grou.

Beleidsregels
Het college van burgemeester en wethouders heeft in  zijn vergadering van 17 
januari 2017 het Groenstroken/snippergrond- en erfpachtbeleid – ‘Grenzen (v)
erkennen’ vastgesteld.

Een map met de betreffende beleidsregels ligt, tot zes weken na 
deze bekendmaking,  voor iedereen kosteloos ter inzage bij het 
Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder”.

Regentonactie gemeente Harlingen
Op zaterdag 25 maart 2017 van 11:00-15:00 uur opent Gemeentewerken haar 
deuren op de locatie aan de Westerzeedijk 9 (naast de brandweerkazerne). Het 
is dan voor alle inwoners van de gemeente mogelijk om met hoge korting een 
regenton aan te schaffen. De verschillende regentonnen staan er compleet met 
voet en aansluitmateriaal gepresenteerd. Op deze dag worden alle 
vragen beantwoord omtrent wateropvang, de verschillende 
regentonnen en het aansluiten ervan.
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