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D

: burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen
wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA
wethouder de heer A.S. Ruppert
wethouder de heer R. Tonnaer
wethouder de heer M. Pijl
wethouder de heer P.M. Westenberg
secretaris de heer mr. F.G. Mencke

Corsaregistratie : 10.27636

Afwezig :

Akkoordlijst (parafenbesluiten)

Onderwerp
Gehandicaptenparkeerplaats Rietzanger 63
Kern van de zaak:
SO
De bewoner van Rietzanger 63 te Hoorn verzoekt ten behoeve van het door hem bestuurde
motorvoertuig een brede gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij zijn woning aan te
wijzen. Tegenover Rietzanger 63 ligt een parkeerplaats naast het trottoir waardoor op deze
parkeerplaats voldoende ruimte is voor het in- en uitstappen.
Het college besluit:
brief + besluit Conform verkeersbesluit over te gaan tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de parkeerplaats naast het trottoir tegenover Rietzanger 63 in Hoorn en
aanvrager daar schriftelijk over te informeren.
10.27114

10.25704
VVH

brief

Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning De Marowijne 21 te Hoorn
Kern van de zaak:
Door een toezichthouder is geconstateerd dat er op adres De Marowijne 21 te Hoorn een
reclame-uiting is geplaatst zonder de daartoe vereiste reclamevergunning. Legalisatie door
middel van vergunningverlening achteraf is mogelijk, indien de reclamezuil verplaatst wordt.
Gebruiker van het pand is op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding. Hij is
erop gewezen dat de reclame-uiting alsnog vergund kan worden door vergunningverlening
achteraf, indien de reclamezuil wordt verplaatst. Bij een recente controle is echter
geconstateerd dat de reclamezuil nog niet is verplaatst of verwijderd.
Het college besluit:
Door middel van de beschikking de gebruiker van het pand op perceel De Marowijne 21 te
Hoorn een dwangsom op te leggen en daarbij gelasten de reclamezuil te verplaatsen of te
verwijderen en verwijderd te houden.

Onderwerp
10.24789
Machtiging aangaan kas en callgeldleningen voor het dienstjaar 2010, onderdeel van de
raambesluiten financiën
Kern van de zaak:
MB
Jaarlijks wordt de raad voor het komende dienstjaar voorgesteld tot bovengenoemde
machtiging over te gaan. In verband met de politieke veranderingen, de economische
ontwikkelingen en de veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt vonden wij het wenselijk
even te wachten met het maken van de voorstellen..
Het college besluit:
raadsvoorstel Het voorstel voor het dienstjaar 2010 m.b.t. aangaan kas- en callgeldleningen aan de raad
te doen. Dit onderwerp te behandelen in de Algemene Raadscommissie.

10.24602

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Machtiging uitzetten kasgeld voor het dienstjaar 2010, onderdeel van de raambesluiten
financiën
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Kern van de zaak:
Jaarlijks wordt de raad voor het komende dienstjaar voorgesteld tot bovengenoemde
machtiging over te gaan. In verband met de politieke veranderingen, de economische
ontwikkelingen en de veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt vonden wij het wenselijk
even te wachten met het maken van de voorstellen.
Het college besluit:
raadsvoorstel Het voorstel voor het dienstjaar 2010 m.b.t. machtiging uitzetten kasgeld aan de raad te
doen. Dit onderwerp te behandelen in de Algemene Raadscommissie.
MB

Onderwerp
Machtiging aanvaarden vaste geldleningen voor het dienstjaar 2010, onderdeel van de
raambesluiten financiën
Kern van de zaak:
MB
Jaarlijks wordt de raad voor het komende dienstjaar voorgesteld tot bovengenoemde
machtiging over te gaan. In verband met de politieke veranderingen, de economische
ontwikkelingen en de veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt vonden wij het wenselijk
even te wachten met het maken van de voorstellen.
Het college besluit:
raadsvoorstel Het voorstel voor het dienstjaar 2010 m.b.t. aanvaarden vaste geldleningen aan de raad te
doen. Dit onderwerp te behandelen in de Algemene Raadscommissie.
10.24790

Onderwerp
10.24609
Verlenging rekening-courant overeenkomsten 2010, onderdeel van de raambesluiten
financiën
Kern van de zaak:
MB
Jaarlijks wordt de raad voor het komende dienstjaar voorgesteld tot bovengenoemde
verlengingen. In verband met de politieke veranderingen, de economische ontwikkelingen en
de veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt vonden wij het wenselijk even te wachten
met het maken van dit e voorstel.
Het college besluit:
raadsvoorstel Het voorstel voor het dienstjaar 2010 m.b.t. verlenging rekening-courant overeenkomsten
aan de raad te doen. Dit onderwerp te behandelen in de Algemene Raadscommissie.

10.25705
VVH

brief

10.24990
AC
Gemeente Hoorn

Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning Moerbalk 2 te Hoorn
Kern van de zaak:
Geconstateerd is dat er op adres Moerbalk 2 te Hoorn reclame-uitingen zijn geplaatst zonder
de daartoe vereiste reclamevergunning. Legalisatie door middel van vergunningverlening
achteraf is mogelijk. De gebruiker van het pand is op de hoogte gebracht van de
geconstateerde overtreding. Hij is erop gewezen dat de reclame-uitingen alsnog vergund kan
worden door vergunningverlening achteraf. Gebruiker heeft geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheden tot legalisatie. Bij een recente controle is geconstateerd dat de reclameuitingen nog niet zijn verwijderd. Ook is er geen reclamevergunning aangevraagd.
Het college besluit:
De gebruiker van het pand op perceel Moerbalk 2 te Hoorn een dwangsom op te leggen en
daarbij gelasten de reclame-uitingen te verwijderen en verwijderd te houden.
Onderwerp
Bezwaarschrift
Kern van de zaak:
Het gaat om een bezwaarschrift van de heer Potgieter (mede ingediend namens het
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brief

aktiecomité Fietsbrug-Veranda-Nee). Het is gericht tegen het besluit van het college
d.d. 19 januari 2010 onder kenmerk VVH/VBT/20090595. Het betreft het aan de gemeente
Hoorn verlenen van een kapvergunning voor twee lindes ter hoogte van Veranda 80 in de
berm waar de nieuw geprojecteerde fietsbrug tussen de Veranda en de Pergola voorzien is.
De Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift voor zover
ingediend door het actiecomité niet-ontvankelijk te verklaren. Voor zover het door de heer
Potgieter persoonlijk is ingediend, acht de commissie het bezwaarschrift gegrond in die zin
dat de kapvergunning prematuur is verleend omdat de bouwvergunning voor de fietsbrug
nog niet is verleend. Dit advies is aan de vakafdeling VVH voorgelegd om de mogelijkheid te
gunnen om binnen een periode van een week een zogeheten contrair advies op te stellen
wanneer daar behoefte aan bestaat. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt gelet
op de jurisprudentie van de Rb. Alkmaar. Wel wordt door VVH overwogen het kapregime
wederom onder de loupe te nemen maar daarover volgt separaat advies.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift voor zover ingediend door het aktiecomité Fietsbrug-Veranda-Nee niet
ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift, voor zover persoonlijk ingediend door de heer
Potgieter, gegrond te verklaren. Het bestreden besluit om de kapvergunning aan de
gemeente te verlenen te herroepen. Pas een beslissing op de kapaanvraag te nemen tegelijk
met die op de bouwaanvraag voor de fietsbrug.

Onderwerp
Verkeersmaatregelen Gerritsland
Kern van de zaak:
SO
In het wijkplan Binnenstad wordt aandacht besteed aan de verkeerssituatie
Breestraat/Gerritsland. De doorgaande route voor het autoverkeer (Kerkplein-BreestraatGerritsland v.v.) is nu niet duidelijk. Men is geneigd om richting de Schoolsteeg te rijden.
Door het realiseren van een inritconstructie richting de Schoolsteeg wordt de doorgaande
route duidelijker en wordt het brommer- en fietsverkeer afgeremd.
Op het Gerritsland bij de Gravenstraat is het lastig om als voetganger over te steken. Dit is
ook aangegeven door verkeersouders van de school aan de Gravenstraat. Door het
verbreden van het trottoir ter hoogte van de Jeroenensteeg wordt de opstelruimte voor
voetgangers vergroot en de oversteeklengte beperkt.
Voor beide projecten is een bewonersbrief opgesteld om zo te zien of voldoende draagvlak
onder omwonenden is voor de maatregel. De kosten worden gedekt uit het budget van het
wijkplan Binnenstad.
Het college besluit:
collegebesluit Akkoord te gaan met het aanleggen van een inritconstructie in de Schoolsteeg direct ten
+ brieven
zuiden van het kruispunt Breestraat/Gerritsland. Akkoord te gaan met het verbreden van het
trottoir in het Gerritsland ter hoogte van de Jeroenensteeg. De omwonenden schriftelijk te
informeren en te verzoeken hun zienswijzen in te dienen.
10.27073

10.26195

AC

brief

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Beslissingen op bezwaarschriften Bottelunie tegen beslissingen inzake toepassen
bestuursdwang en opleggen dwangsom.
Kern van de zaak:
Bezwaarschriften zijn behandeld in hoorzitting d.d. 30 maart 2010. HAB meent dat het
college terecht tot de bestreden besluiten is gekomen. Door bezwaarmaker is in strijd met
de milieuvergunning gehandeld. Bezwaren vormen geen aanleiding tot herroepen van de
besluiten.
Het college besluit:
Conform het advies van de HAB de bezwaarschriften van de heer mr. P.G.J. Poels van
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Brunet Advocaten, namens Bottelunie B.V., Packfill B.V. en ProPol B.V., gericht tegen de
collegebesluiten d.d. 18 december 2009 respectievelijk 19 februari 2010, ongegrond te
verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten met dien verstande dat het besluit van
18 december 2009 niet geacht moet worden te zijn ingetrokken en dat de motivering
hiervan moet worden aangepast.

10.25706
VVH

brief

10.23489
SO

10.26196

AC

brief

10.25707
VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning Keern 157A te Hoorn
Kern van de zaak:
Geconstateerd is dat er op adres Keern 157A te Hoorn reclame-uitingen zijn geplaatst
zonder de daartoe vereiste reclamevergunning. Legalisatie door middel van
vergunningverlening achteraf is mogelijk. Gebruiker van het pand is op de hoogte gebracht
van de geconstateerde overtreding. Hij is erop gewezen dat de reclame-uitingen alsnog
vergund kan worden door vergunningverlening achteraf. Gebruiker heeft geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheden tot legalisatie. Bij een recente controle is geconstateerd dat
de reclame-uitingen nog niet zijn verwijderd. Ook is er geen reclamevergunning
aangevraagd.
Het college besluit:
De gebruiker van het pand op perceel Keern 157A te Hoorn een dwangsom op te leggen en
daarbij gelasten de reclame-uitingen te verwijderen en verwijderd te houden.
Onderwerp
Weigeren verzoek bouwvergunning Hanebalk 19
Kern van de zaak:
Aanvraag om bouwvergunning voor dakopbouw op bestaande garage. De aanvraag is in
strijd met het bestemmingsplan omdat de gevraagde goothoote van 3.60 m de toegestane
goothoogte van maximaal de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0.25 m (=2.95 m )
overschrijdt. Er zijn stedebouwkundige bezwaren tegen een ontheffing van het
bestemmingsplan omdat de structuur van de woning wordt doorbroken.
Het college besluit:
De gevraagde ontheffing en bouwvergunning voor een dakopbouw op de bestaande garage
bij de woning Hanebalk 19 te weigeren.
Onderwerp
Beslissing op bezwaar P. van Soelen tegen beslissing inzake weigering correctie GBAgegevens.
Kern van de zaak:
Bezwaarschrift is behandeld in hoorzitting d.d. 30 maart 2010. HAB meent dat het college
terecht tot het bestreden besluit is gekomen. De van toepassing zijnde wettelijke
voorschriften zijn correct toegepast. Bezwaren vormen geen aanleiding tot herziening van
het besluit.
Het college besluit:
Conform het advies van de HAB het bezwaarschrift van de heer C.N. Verhagen van
Rechtsbijstand Bureau Codex, namens de heer P. van Soelen, gericht tegen het
collegebesluit d.d. 19 november 2009, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten.
Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning De Marowijne 13 te Hoorn
Kern van de zaak:
Geconstateerd is dat er op adres De Marowijne 13 te Hoorn reclame-uitingen zijn geplaatst
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brief

10.23718
VVH

brief

10.25708
VVH

brief

zonder de daartoe vereiste reclamevergunning. Legalisatie door middel van
vergunningverlening achteraf is mogelijk. De eigenaar van het pand is op de hoogte gebracht
van de geconstateerde overtreding. Hij is erop gewezen dat de reclame-uitingen alsnog
vergund kan worden door vergunningverlening achteraf. Gebruiker heeft geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheden tot legalisatie. Bij een recente controle is geconstateerd dat
de reclame-uitingen nog niet zijn verwijderd. Ook is er geen reclamevergunning
aangevraagd.
Het college besluit:
De gebruiker van het pand op perceel De Marowijne 13 te Hoorn een dwangsom op te
leggen en daarbij gelasten de reclame-uitingen te verwijderen en verwijderd te houden.
Onderwerp
Weigering uitritvergunning
Kern van de zaak:
Op 15 april 2010 is er een uitritvergunning aangevraagd voor het perceel Paardebloem 134
te Zwaag voor het aanbrengen van een uitrit in verband met het gebruiken van de voortuin
als parkeerplaats. Dit gaat echter ten koste van de verkeersveiligheid. De minimale ruimte
voor het parkeren van een auto moet 5,5 bij 2,5 meter zijn. De ruimte op eigen terrein is ca.
4,7 meter diep en daardoor te kort om een parkeerplaats te realiseren. Wanneer men in de
voortuin gaat parkeren staat de auto voor een deel op het voetpad geparkeerd, waardoor er
een onveilige situatie ontstaat.
Het college besluit:
De aanvraag voor de uitritvergunning voor het perceel Paardebloem 134 te weigeren en de
aanvrager schriftelijk te informeren
Onderwerp
Dwangsombeschikking reclame zonder vergunning Visserseiland 214 te Hoorn
Kern van de zaak:
Geconstateerd is dat er op adres Visserseiland 214 te Hoorn reclame-uiting is geplaatst
zonder de daartoe vereiste reclamevergunning. Legalisatie door middel van
vergunningverlening achteraf is mogelijk. De gebruiker van het pand is op de hoogte
gebracht van de geconstateerde overtreding en is erop gewezen dat de reclame-uiting
alsnog vergund kan worden door vergunningverlening achteraf. Gebruiker heeft geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheden tot legalisatie. Bij een recente controle is geconstateerd dat
de reclame-uiting tot op heden nog niet is verwijderd. Ook is er geen reclamevergunning
aangevraagd
Het college besluit:
De gebruiker van het pand op perceel Visserseiland 214 te Hoorn een dwangsom op te
leggen en daarbij gelasten de reclame-uiting te verwijderen en verwijderd te houden.

Onderwerp
10.26764
Projectbesluit brandweerkazerne Oude Veiling
Kern van de zaak:
SO
Er zijn geen zienswijzen ontvangen in de openbare voorbereidingsprocedure op grond van
afd. 3.4 van de Awb. De procedure kan worden afgerond. Het betreft een zelfstandig
projectbesluit zonder bouwvergunning.
Het college besluit:
projectbesluit Dat ten behoeve van de bouw van een brandweergarage op het perceel tussen Oude Veiling
63 en 56A het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Oude Veiling, Zwaag op grond van
artikel 3.10 Wro buiten toepassing blijft voor zover gelegen binnen de grenzen van het
project zoals aangegeven op de bij de dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte

Gemeente Hoorn
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tekening en verbinden daaraan te verbinden bijgaande als zodanig gewaarmerkte
voorschriften.

10.26134
PUB

brieven

10.26844

PUB

10.27046

SO

brief

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Motie, ongenoegen legitimatieplicht en het stemmen met potlood bij verkiezingen
Kern van de zaak:
De raad van de gemeente Hoorn heeft in de vergadering van 27 april 2010 een motie
aangenomen. In deze motie is het ongenoegen van de gemeenteraad geuit omtrent de
legitimatieplicht en het stemmen met rode potlood bij verkiezingen. Gebleken is dat de
gemeenteraad van Deurne een motie is aangenomen van vergelijkbare strekking en is
Deurne inmiddels overgegaan tot de bijbehorende acties. De motie van Deurne is als bijlage
opgenomen. De raad verzoekt het ongenoegen per brief kenbaar te maken aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast wordt verzocht om alle
gemeenteraden in Nederland aan te schrijven met het verzoek deze motie te ondersteunen.
Het college besluit:
Vast te stellen dat de motie zoals aangenomen door de gemeenteraad van Hoorn van
vergelijkbare strekking is als de motie van de gemeente Deurne en dat de gemeente Deurne
inmiddels is overgegaan tot de bijbehorende acties.
De motie zoals aangenomen door de gemeenteraad van Hoorn uit te voeren door aansluiting
te zoeken bij de motie van de gemeente Deurne.
De Minister van Binnenlandse Zaken schriftelijk te informeren over het standpunt van de
gemeente Hoorn en daarbij de motie van Deurne mede te ondersteunen.
De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan
de motie.
Onderwerp
Benoemen leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus voor de Tweede Kamer
verkiezingen op 9 juni 2010
Kern van de zaak:
Op 9 juni 2010 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Op grond van artikel E4 van
de Kieswet benoemt het college van burgemeester en wethouders voldoende leden en
plaatsvervangende leden voor de stembureaus. Het feit dat dit voorstel nu pas aangeboden
wordt, heeft te maken met de slechte respons op de brieven waardoor de indeling pas deze
week afgerond kon worden. De kosten worden betaald uit het daarvoor beschikbare budget.
Het college besluit:
De leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus voor de Tweede Kamer
verkiezingen op 9 juni 2010 conform lijsten te benoemen waarbij de stemmentellers
benoemd worden als plaatsvervangende leden.
Onderwerp
Vragen ex artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad mbt vestiging
fietsenwinkel in het pand Lageweg 18a.
Kern van de zaak:
De vragen zijn gesteld door Mw. Amesz van de Fractie Tonnaer. In de vragen wordt
gesignaleerd dat het college op 11 mei 2010 besloten heeft toepassing te geven aan de
ontheffingsregeling als bedoeld in artikel 3.23 Wro tbv de vestiging van een fietsenwinkel
annex werkplaats in het pand De Oude Veiling 30, 31, 32 en 51. Ondermeer wordt
gevraagd of genoemde ontheffing ook kan worden verleend voor het pand Lageweg 18a.
Het college besluit:
De art. 43 vragen van de Fractie Tonnaer schriftelijk te beantwoorden.
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10.25558
SO

brief

Onderwerp
Beantwoording art. 43 vragen CDA over Dorpsstraat-West
Kern van de zaak:
Het CDA heeft een viertal art. 43 vragen gesteld over de herinrichting van de DorpsstraatWest. Ze willen graag weten wanneer planvorming is gestart, wat de toename van het
aantal verkeersbewegingen is, of we onderzoek gaan doen naar een oplossing en op welke
termijn dat kan gebeuren.
Afgelopen jaren is het project diverse malen aangemeld voor de kadernota, maar nooit
gehonoreerd. Voor dit jaar is het project op een versoberde manier aangemeld.
Het college besluit:
De art. 43 vragen van het CDA over de Dorpsstraat-West schriftelijk te beantwoorden.

Vaststellen mandaatbesluiten
Onderwerp
10.26571
Verkoop openbaar groen
Kern van de zaak:
VVH
Bewoners van de gemeente Hoorn hebben meer mogelijkheden gekregen om gemeentegrond
aan te kopen; er gelden verruimde verkoopcriteria.
De bewoners van de Liornestraat 141 hebben een aanvraag gedaan om een perceel
gemeentegrond te kopen.
Het college besluit:
collegebesluit Conform advies van afdeling Stadsbeheer en Stedenbouw het perceel te verkopen conform
de vastgestelde verkoopprijzen, met eventuele verhoging van de koopsom in het geval de
nutsbedrijven een omlegging van kabels en leidingen wensen: - zijkant Liornestraat 141.
E

Onderwerp
10.25507
Ontheffingsprocedure voor het plaatsen van een berging op het perceel Dorpsstraat 97 te
Zwaag
Kern van de zaak:
SO
Bouwplan voorziet in het plaatsen van een berging met een hoogte van 4.40 meter terwijl
de basisnormen van het bestemmingsplan een maximale hoogte van 4.00 meter toestaan.
Echter gelet op de situering en de grootte van het erf zijn er geen ruimtelijke of
stedenbouwkundige bezwaren zodat medewerking kan worden verleend.
Een in het bestemmingsplan opgenomen ontheffingsbevoegdheid voorziet hier in.
Het ontwerp van de herziening van het bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen.
Het bouwplan is in strijd met de basisnormen van deze herziening maar past binnen de
ontheffingsnormen.
Het college besluit:
collegebesluit In beginsel medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het plaatsen van een berging
op het perceel Dorpsstraat 97 te Zwaag met toepassing van een in het bestemmingsplan
opgenomen ontheffingsbevoegdheid door het voeren van een procedure ex artikel 3.6, lid 1,
sub c Wro.

10.26691
VVH

Gemeente Hoorn

Onderwerp
Kapvergunning 20100445: 3 bomen op het perceel Dovenetel 78 te Zwaag
Kern van de zaak:
Voor 3 particuliere bomen op het perceel Dovenetel 78 te Zwaag is een kapvergunning
aangevraagd, ingevolge artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.
De bomen moeten gekapt worden omdat ze van matige tot slechte kwaliteit zijn en met hun
wortels de verharding van het schoolplein opdrukken. De groeiplaatsomstandigheden zijn
slecht.
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Het college besluit:
Een kapvergunning te verlenen aan VSO De Spinaker, Dovenetel 78, 1689 SM Zwaag.
Onder de voorwaarde dat als de bomen gekapt zijn het schoolplein hersteld wordt en er 3
bomen ter compensatie herplant worden in het gazon binnen het schoolterrein.
Onderwerp
Kapvergunning 20100559: 1 gemeentelijke boom ter hoogte van Pinksterbloem 38 te
Zwaag
Kern van de zaak:
Voor 1 gemeentelijke boom ter hoogte van Pinksterbloem 38 te Zwaag is een
kapvergunning aangevraagd, ingevolge artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Hoorn 2010. De boom moet gekapt worden omdat de boom schuin staat en
voor een groot deel boven de garage van Pinksterbloem 38 hangt en hierdoor veel overlast
veroorzaakt door bladval en een verstopte afvoer. De haagbeuk is een zaailing en staat
dichtbij een andere boom waardoor de boom van matige kwaliteit is en nooit zal kunnen
uitgroeien tot een volwaardige boom op deze locatie.
Het college besluit:
Een kapvergunning te verlenen aan de gemeente Hoorn, afdeling Stadsbeheer, bureau Groen
en Reiniging. Onder de voorwaarde dat er een boom herplant zal worden nabij Pinksterbloem
42 te Zwaag.
Onderwerp
Kapvergunning 20100560: 1 boom ter hoogte van Schepenen 38 te Hoorn
Kern van de zaak:
Voor 1 gemeentelijke boom ter hoogte van Schepenen 38 te Hoorn is een kapvergunning
aangevraagd, ingevolge artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.
De boom veroorzaakt overlast en helt over naar het huis waardoor de bewoners bang zijn
dat de boom bij een storm zal omwaaien. In het verleden bestond de bomenrij uit elzen maar
omdat deze in de loop der jaren te groot werden voor de omgeving, zijn deze mettertijd
vervangen door andere bomen (Ginkgo). Dit is 1 van de laatste elzen in de straat.
Het college besluit:
Een kapvergunning te verlenen aan de gemeente Hoorn, afdeling Stadsbeheer, bureau Groen
en Reiniging. Onder de voorwaarde dat er een boom herplant zal worden op dezelfde locatie
waardoor er weer een eenduidig beeld ontstaat in de straat.
Onderwerp
Kapvergunning 20100364: 2 bomen op het pleintje tussen De Huesmolen 35 en 14 te
Hoorn
Kern van de zaak:
Op 7 juli 2009 is een kapvergunning verleend voor 6 gemeentelijke lindes ter hoogte van de
Huesmolen 14 t/m 58 te Hoorn. de kapvergunning was noodzakelijk voor de renovatie van
het pleintje. . In de huidige situatie is er te weinig plek voor het stallen van fietsen, deze
staan op de parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie zal dmv fietsenrekken een fietsenstalling
worden gemaakt, zodat de parkeerplaatsen weer door auto's gebruikt kunnen worden.
Tegen de kapvergunning is bezwaar aangetekend door omwoners. Besloten is om in overleg
met de bewoners tot een nieuw plan te komen, die voor alle partijen acceptabel is.
Onderliggende (nieuwe) aanvraag is hier de uitkomst van. Nu wordt een vergunning
aangevraagd voor het kappen van 2 bomen. De omwoners hebben hun bezwaarschrift tegen
de oude kapvergunning ingetrokken. De eerder afgegeven kapvergunning kan worden
ingetrokken.
Het college besluit:
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kapvergunning Een kapvergunning te verlenen aan de gemeente Hoorn, afdeling Stadsbeheer, Bureau Groen
en Reiniging, onder de voorwaarde dat er 2 bomen herplant worden; 1 boom op het pleintje
zodat het groene beeld van het middengebied blijft en 1 boom in de omgeving.
Kapvergunning van 7 juli 2009 kenmerk VVH/VBT/2009454 in te trekken.
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