Officiële Mededelingen 8 februari 2012
Rectificatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
In de publicatie van de krant van 25 januari 2012 is per abuis
vermeld :
■■Chopinstraat – Haydnlaan Alkmaar: het realiseren van een
fysiotherapiepraktijk. Datum ontvangst: 13 januari 2012
Moet zijn :
■■Chopinstraat – Haydnlaan Alkmaar: het realiseren van een
fysiotherapiepraktijk, het aanleggen van een in- of uitrit en
het kappen van een eik en een abeel op het zij- en achtererf.
Datum ontvangst: 13 januari 2012

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
■■Spieghelbuurt (plangebied Huygensstraat, Hooftstraat,
Coornhertkade en Brederostraat): het oprichten van 130 woningen. Datum ontvangst: 26 januari 2012.
■■Braspenningstraat 92 Alkmaar: het kappen van een krulwilg
achter in de tuin. Datum ontvangst: 27 januari 2012.
■■Meander 17 Alkmaar: het plaatsen van een beschoeiing van
5 meter breed, 1 meter omhoog vanaf het waterpeil en
bouwen van een vlonder van 4 bij 3 meter op een hoogte van
30cm vanaf het waterpeil. Datum ontvangst: 27 januari 2012.
■■Meander 17 Alkmaar: het plaatsen van een tuinhuis op
erfafscheiding. Datum ontvangst: 27 januari 2012.
■■Buys Ballotstraat 38 Alkmaar: het plaatsen van een tussenvloer in bestaande bedrijfsruimte. Datum ontvangst: 30 januari 2012.
■■Buys Ballotstraat 40 Alkmaar: het plaatsen van een tussenvloer in bestaande bedrijfsruimte. Datum ontvangst: 30 januari
2012.
■■Oudegracht 213 naast Gedempte Baansloot 8: het bouwen
van een dubbele garage en het aanleggen van een in- of
uitrit. Datum ontvangst: 30 januari 2012.
■■Canadaplein 1 Alkmaar: het vervangen van de entreepui en
het aanbrengen van een vitrine aan de gevel. Datum ontvangst: 30 januari 2012.
■■Brederostraat 38 Alkmaar: het kappen van een populier in de
voortuin. Datum ontvangst: 31 januari 2012.
■■Vliestroom 7 Alkmaar: het kappen van drie bomen in de
voortuin. Datum ontvangst: 31 januari 2012.
■■Amstelstraat 5 en 7: het kappen van 27 bomen op het
schoolterrein. Datum ontvangst: 31 januari 2012.
■■Koorstraat 2 Alkmaar: onderhoud/restau-ratie interieur
(gedeeltelijk exterieur). Datum ontvangst: 1 februari 2012.
■■Paardenmarkt, plantsoen Kennemerpark t.h.v. Ritsevoort nr.
70: het plaatsen van straatmeubilair (informatiepanelen) .
Datum ontvangst: 27 januari 2012.
■■Anna van Burenstraat 6 Alkmaar: het plaatsen van een
dakkapel ( voordakvlak). Datum ontvangst: 31 januari 2012.
■■Kennemerstraatweg 120 Alkmaar: het vergroten van een
woning aan de achterzijde en 1ste verdieping . Datum
ontvangst: 1 februari 2012.
■■Verdronkenoord 85 Alkmaar: het veranderen van de gevel
aan de voorzijde, plaatsen van twee dakkapellen en het
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slopen van diverse onderdelen. Datum ontvangst: 1 februari
2012.
■■Kanaaldijk 249 Koedijk: het bouwen van tuinkantoor in de
achtertuin. Datum ontvangst: 2 februari 2012.
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt
er op gewezen dat over bovenstaande aanvragen) nog geen
besluiten zijn genomen. Wilt u een aanvraag inzien dan kan dat
alleen nadat u een afspraak heeft gemaakt bij de afdeling
bouwen. U kunt een afspraak maken van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 11.00 uur onder telefoonnummer 072-548 8490.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure: kennisgeving ontwerpbeschikking weigering
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken in het kader
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
zij in het kader van de Algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) voornemens zijn vergunning te weigeren voor het
tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor
■■detailhandel < 1000m2 aan de Zijperstraat 13.

Zienswijzen
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de balie
Bouwen en Wonen van het Stadskantoor, Mallegatsplein 10, 1815
GA ALKMAAR – openingstijden: maandag van 13.00 tot 16.30 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Belanghebbenden kunnen
gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele
zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.
Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat
zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
■■Dr. Schaepmankade 26 Alkmaar: het plaatsen van een
dakopbouw aan de achterzijde. Datum einde bezwaartermijn:
13 maart 2012.
■■Robonsbosweg 3 Alkmaar: het plaatsen van een reclamezuil
met de gebruikers van het complex. Datum einde bezwaartermijn: 13 maart 2012.
■■Berenkoog 51D Alkmaar: het renoveren van de gevel (vervangen van de gevelbeplating). Datum einde bezwaartermijn:
15 maart 2012.
■■Otterkoog 6 Alkmaar: het vervangen van de beschadigde en
verouderde gevelbeplating. Datum einde bezwaartermijn:
15 maart 2012.
■■Jan Steenstraat 3 Alkmaar: het aanvragen van een gebruiksvergunning inzake brandveiligheid. Datum einde bezwaartermijn: 15 maart 2012.
■■Kitmanstraat 13 Alkmaar: het renoveren van de gevels d.m.v.
een stalen golfplaat. Datum einde bezwaartermijn: 15 maart
2012.
■■Spoorstraat 60 Alkmaar: het vervangen van een kozijn
(voorgevel). Datum einde bezwaartermijn: 15 maart 2012.
■■Macedoniëstraat 37 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel
(voorzijde). Datum einde bezwaartermijn: 15 maart 2012.
■■Pettemerstraat 7 Alkmaar: het versterken van de spantconstructie in hal 8 en het slopen van de vloeren in hal 1 t/m 6.
Datum einde bezwaartermijn: 16 maart 2012.
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Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat
zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
■■Langestraat 113 Alkmaar: het vervangen van de voorgevel.
Datum einde bezwaartermijn: 14 maart 2012.

Bezwaar

Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen
bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800
BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde
datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór
deze datum ontvangen te zijn.

Meldingen in het kader van de Wet milieubeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van een algemene
maatregel van bestuur in het kader van de Wet milieubeheer,
meldingen ontvangen.
Deze meldingen liggen vanaf 9 februari tot en met 8 maart 2012
ter inzage in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10, 1815 GA
ALKMAAR – openingstijden: maandag van 13.00 tot 16.30 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Het betreft het volgende besluit
en bedrijven:

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer:

1. Deka Supermarkten B.V., Kanaalkade 28-30 te Alkmaar, voor
het oprichten van een supermarkt met verkoop van kleine
maaltijden (broodjes en kippengrill).
2. De Boorder en Koreman B.V., Herculesstraat 10 te Alkmaar,
voor het oprichten van een aannemersbedrijf.
3. Cartal Rijsbergen Alkmaar Zuid, Toermalijnstraat 2 te Alkmaar,
voor het uitbreiden van de inrichting aan de Toermalijnstraat 2
met het pand aan de Amethiststraat 3 te Alkmaar.
4. Middelbeek Cars, Koraalstraat 3a te Alkmaar, voor het uitbreiden van een inrichting met een nieuwe showroom.
5. Kookstudio Alkmaar, Heiligland 13 te Alkmaar, voor het
oprichten van een kookstudio.
6. Aspendos, Magdalenenstraat 7 te Alkmaar, voor het vervangen van een pui in een gevel.
7. Cyber Tech B.V., Otterkoog 7, 7a, 9a, 14e, 14j te Alkmaar, voor
het uitbreiden van de inrichting met kantoorruimte.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer G. de Pijper tel. (072) 5488466.

Inspraakprocedure Actualisatie Horecabeleid
Alkmaar
De geactualiseerde Nota Horecabeleid is in concept op 19 januari
2012 opiniërend besproken door de algemene raadscommissie.
De conceptnota ligt met ingang van 8 februari 2012 gedurende
6 weken kosteloos ter inzage bij de informatiebalie van de
gemeente Alkmaar in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10, 1815
GA ALKMAAR – openingstijden: maandag van 13.00 tot 16.30 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Een ieder kan op verzoek, tegen
betaling van de vastgestelde leges, een afschrift hiervan krijgen.
Belanghebbenden kunnen tot 21 maart 2012 hun zienswijze op
de nota indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, ter attentie van mw. M. Hartog, via postbus 53,
1800 BC Alkmaar of post@alkmaar.nl .
Na deze inspraakperiode zal het college de conceptnota met een
overzicht van de ingediende zienswijzen aan de raad sturen ter
vaststelling.
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Drank en Horecawet en Algemene
plaatselijke verordening
Vergunningen Drank en Horeca, verleend in
januari 2012

Voor een horecalokaliteit kunnen meerdere vergunningen zijn
verleend, zoals een Drank en horecavergunning, een exploitatievergunning of een terrasvergunning.
Perceel: Ridderstraat 17 (met terras)
Openingstijden:
Ma en di van 12.00 tot 24.00 uur
Wo en do van 11.00 tot 24.00 uur
Vr, za en zo van 11.00 tot 01.00 uur
Perceel: Koelmalaan 312 (met terras)
Openingstijden:
Ma t/m za van 07.30 tot 01.00 uur
Zo van 10.00 tot 01.00 uur.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders
van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes
weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/
ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van
deze publicatie.

Ontheffingenbeleid
Burgemeester en wethouders van Alkmaar brengen ter kennis
van belanghebbenden dat met ingang van 10 februari 2012
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de balie
Bouwen en Wonen van het Stadskantoor, Mallegatsplein 10, 1815
GA ALKMAAR – openingstijden: maandag van 13.00 tot 16.30 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

De nota Modernisering Ontheffingenbeleid 2011
Dit nieuwe ontheffingenbeleid is vastgesteld door het college
van Burgemeester en wethouders op 11/12 juli 2011. De gemeenteraad heeft op 1 december 2011 de hierbij behorende tarieven
vastgesteld (als onderdeel van de Tarieventabel 2012 behorende
bij de Verordening Parkeerbelastingen 2012 en als een wijziging
van de Legesverordening 2012).
Het nieuwe ontheffingenbeleid is onderdeel van het parkeerbeleid 2012 en treedt in werking op 1 februari 2012.
De regeling ligt ter inzage en kan ook worden ingezien op de
website van de gemeente www.alkmaar.nl, onderdeel Parkeren, onder het kopje: Ontheffingenbeleid gewijzigd.

Agenda (onder voorbehoud)
Algemene Raadscommissie, donderdag 16 februari 2012,
20.00 uur, stadhuis.
De volgende onderwerpen worden besproken:
■■Commissievoorstel ‘Lokaal Integraal Veiligheidsplan’
■■Raadsvoorstel ‘Planontwikkeling Randersdijk’
■■Commissievoorstel ‘Actualisatie Welstandsnota’
■■Raadsvoorstel ‘Vaststellen visie Kanaalzone’
Overig onderwerp:
■■Raadsvoorstel ‘Aankoop ark en vergoeding verwijderen ponton’
De stukken liggen ter inzage bij de informatiebalie in het stadskantoor. Zie voor meer informatie ook www.gemeenteraad.
alkmaar.nl

