Snelheidsverlaging Provincialeweg na werkzaamheden

StadsNieuws

De nieuwe plannen voor de turborotonde zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. De wegen tussen de turborotonde en
het Keern worden na de zomer verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Vanaf dan gaat de maximale snelheid hier omlaag van
70 naar 50 kilometer per uur.

Woensdag 30 december 2020

Zowel de turborotonde als de rotonde bij de
A7 verandert in een gelijkvloerse kruising
met verkeerslichten. Naar verwachting
starten de wegwerkzaamheden na de zomer
van 2021.

Rotondes worden kruising

Vele scheepswrakken in het Hoornse Hop gevonden
In oktober en november van dit jaar is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, archeologische
onderzoek uitgevoerd door de bodem van het Hoornse Hop in kaart te brengen. In dit gedeelte van het Markermeer,
voor de kust van Hoorn en Edam, heeft in 1573 de Slag om de Zuiderzee plaatsgevonden. Hierbij werd de Spaanse vloot
verslagen door de Watergeuzen, wat leidde tot een periode van bloei voor de Westfriese steden.

Onderzoeksgebied en twee fases

Het onderzoeksgebied is ruim 73 vierkante
kilometer groot en ligt deels in de provincie
Noord-Holland en deels in Flevoland. Het
valt onder de gemeenten Hoorn, Edam/
Volendam, Almere, Lelystad en Drechterland.
Het onderzoek werd in twee fases uitgevoerd:
eerst is een grove scan van het gebied
gemaakt, waarbij potentieel interessante
locaties zijn gemarkeerd. Daarna zijn deze
punten in zeer hoog detailniveau opgenomen.
Hierbij zijn ook vondstlocaties meegenomen
die eerder door vrijwilligers van de gemeente
Hoorn zijn gevonden. Zij hebben jarenlang
onderzoek uitgevoerd met een eigen schip
dat uitgerust was met side scan sonar. Hierbij
hebben zij tientallen potentieel interessante
locaties gevonden, die nu ook in hoge
resolutie zijn opgenomen.

35 extra locaties

onder het slib liggen. Ook deze wrakken
zullen door de afdeklaag heel goed bewaard
zijn gebleven.

Goed werkende methode

De resultaten laten duidelijk zien dat deze
methode goed werkt om snel grote gebieden
in kaart te brengen. Dit is van belang, omdat
grote delen van de Nederlandse waterbodem
nooit eerder onderzocht zijn. Hierdoor
kan waardevol archeologisch erfgoed
ongezien verloren gaan. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed heeft om die reden
vergelijkbare onderzoeken laten uitvoeren in
andere delen van Nederland. De resultaten
van al deze onderzoeken worden begin van
het nieuwe jaar verwacht.

Duikonderzoek

De volgende stap is om door middel van
duikonderzoek te kijken wat deze locaties nu
echt zijn en wat de archeologische waarde
ervan is. Dat zal hopelijk ook uitwijzen of de
wrakken in het Hoornse Hop aan de Slag op
de Zuiderzee gelinkt kunnen worden, of dat
het om wrakken van recentere datum gaat.
Omdat dit teveel vindplaatsen zijn om door
duikers onderzocht te kunnen worden, zal
een nadere selectie worden gemaakt van de
meest veelbelovende locaties. Hierbij wordt
ook rekening gehouden met bedreigingen
voor het behoud zoals natuurlijke erosie. Die
duikonderzoeken zullen naar verwachting in
de zomer van 2021 worden uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek in oktober: gemeentelijk archeoloog
Michiel Bartels met een bodemdieptekaart van het Hoornse Hop
en projectleider Seger van den Brenk van Periplus Archeomare.

In totaal zijn nu 35 locaties extra
onderzocht. Hieruit blijkt dat er in ieder
geval 10 scheepswrakken in het Hoornse
Hop liggen. Op nog 24 locaties zijn ook
mogelijke wrakresten aangetroﬀen. Naast
scheepswrakken zijn ook gebouwde resten
gevonden. Daarnaast zijn tientallen andere
objecten op de kaart gezet, zoals verloren
autobanden, boeiankers en kabels.

Ook is nu een nauwkeurige bodemkaart
gemaakt, waarop duidelijk zichtbaar is dat
het grootste deel van de bodem bestaat uit
zacht sediment en slib. Scheepswrakken
zullen na het zinken snel in deze bodem
wegzakken. Dit maakt het lastiger om ze op
te sporen, omdat maar een klein deel van
het wrak uit de bodem steekt. Veel wrakken
kunnen dus nog onzichtbaar voor de sonar

Wist u dat u de gemeente kunt vragen om aan bepaalde instellingen geen
gegevens over u uit de basisregistratie personen te geven?

De basisregistratie personen is bedoeld
om overheidsinstanties van de juiste
persoonsgegevens te voorzien. Zij
krijgen automatisch wijzigingen in uw
persoonsgegevens aangeleverd. Zij hebben
uw gegevens nodig voor de uitvoering van
hun wettelijke taken. U kunt daarom niet
voorkomen dat de gemeente uw gegevens
aan deze partijen doorgeeft. Bent u
nieuwsgierig welke overheidsinstellingen
wettelijk recht hebben op uw
persoonsgegevens, kijk dan op de website:
www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Wilt u iemand aandragen
voor een lintje?

Houd er rekening mee dat het traject veel tijd
kost. Als u een aanvraag wilt indienen voor
de Lintjesregen van 2022, moet uw aanvraag
voor 1 juni 2021 bij de gemeente binnen
zijn. Wilt u weten aan welke voorwaarden
iemand moet voldoen om in aanmerking te
komen voor een lintje? Of wilt u weten hoe
een aanvraag daarvoor werkt? Kijk dan op
www.hoorn.nl/onderscheidingen.

Bijzondere gelegenheid

Het is ook mogelijk om een lintje te laten
uitreiken bij een bijzondere gelegenheid. Uw
voorstel moet dan 6 maanden voor die datum
binnen zijn. Een tussentijdse uitreiking is
alleen mogelijk als er een verband is tussen
de verdiensten van de kandidaat en de datum
van uitreiking. Bijvoorbeeld een jubileum
bij een vereniging of beëindiging van een
belangrijke bestuursfunctie.

Meld hem of haar dan aan voor
een jeugdlintje. Jaarlijks reikt de
burgemeester jeugdlintjes uit tijdens
de lintjesregen aan inwoners van 6 tot
18 jaar die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Aanmelden kan tot
1 maart via www.hoorn.nl/jeugdlintje.

Voor wie?

Geheimhouding van persoonsgegevens

Automatisch

Elk jaar op de laatste werkdag
voor Koningsdag 27 april worden
in heel Nederland Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt.

Kent u een jonge
held of jong talent?

Nauwkeurige bodemkaart

In de basisregistratie personen (BRP) zijn
gegevens opgenomen van iedereen die in de
gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen
om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook
om gegevens over een eventueel huwelijk of
geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit,
ouders en kinderen.

Kent u iemand die
een lintje verdient?
Laat het weten

Derden

In enkele gevallen kunnen ook anderen
(derden), vragen om persoonsgegevens uit de
BRP. Hiervoor kunt u wél om geheimhouding
van uw gegevens vragen. Het kan gaan
om rechtspersonen, maatschappelijke
instellingen of niet-commerciële instellingen
(bijv. ouderenzorg, curator of advocaat).
U kunt de gemeente vragen om aan deze
instellingen geen gegevens over u uit de
basisregistratie personen te geven.
In sommige gevallen bepaalt de wet dat er
toch gegevens moeten worden verstrekt,
bijvoorbeeld als een advocaat uw gegevens
nodig heeft in verband met een gerechtelijke
procedure. De gemeente zal dan een
afweging moeten maken tussen uw (privacy)
belang en het belang van de verstrekking.
Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke
toestemming nooit verstrekt aan
commerciële instellingen en particulieren.

Geheimhouding aanvragen

Hiervoor zijn speciale formulieren. U kunt via
www.hoorn.nl/geheimhouding het formulier
online invullen met uw DigiD. U kunt ook
op het stadhuis een formulier halen. Nadat
de gemeente uw verzoek heeft verwerkt,
ontvangt u daarvan een bevestiging.

Overzicht verstrekkingen

Wilt u weten wie in het afgelopen jaar uw
persoonsgegevens uit de basisregistratie
personen heeft gekregen? Of wilt u weten
welke persoonsgegevens de gemeente van
u verwerkt? U kunt hiervoor een verzoek
doen via onze website www.hoorn.nl/
persoonsgegevens-aanpassen

Aanpassen van gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in
de basisregistratie personen juist en actueel
zijn. Twijfelt u of informatiejuist en actueel
zijn of denkt u dat informatie gewijzigd
moet worden? Ook dit is mogelijk via onze
website www.hoorn.nl/persoonsgegevensaanpassen.

Het jeugdlintje is bedoeld voor jongeren van
6 tot 18 jaar. Om een lintje te kunnen krijgen,
moeten zij zich inzetten voor anderen,
voor onze stad, of een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Denk bijvoorbeeld aan
een inzamelingsactie organiseren, wekelijks
boodschappen doen voor een buurvrouw, of
iemand redden.

Hoe meld ik iemand aan?

Wilt u iemand voordragen?
Aanmelden kan via het formulier op
www.hoorn.nl/jeugdlintje. Of neem contact
op via 0229 25 22 00.
Iedereen (jong en oud) kan het hele jaar
door iemand aanmelden voor een jeugdlintje.
Als de aanmelding voor 1 maart afgerond
is, kan het nog mee met de eerstvolgende
lintjesregen.

Wanneer is de uitreiking?

De burgemeester reikt de jeugdlintjes uit
tijdens de lintjesregen, tegelijk met de
Koninklijke onderscheidingen (altijd vlak voor
Koningsdag). Een bijzondere ervaring voor
onze jonge helden en talenten!

De turborotonde is een knelpunt in de
doorstroming van het verkeer op de
Provincialeweg. Omdat het steeds drukker
wordt op de wegen in Hoorn, is het ontwerp
aangepast om te zorgen voor een vlotte en
veilige doorstroming. Van alle onderzochte
mogelijkheden is de gelijkvloerse kruising
met verkeerslichten de enige haalbare
oplossing om doorstroming op de
Provincialeweg te verbeteren. Dit geldt voor
de turborotonde en ook voor de rotonde
bij de A7. In de nieuwe situatie krijgt de
Provincialeweg tussen de rotonde bij de A7
en het kruispunt Provincialeweg/Keern in
beide rijrichtingen drie rijstroken.

rijstroken. De middenberm wordt verhoogd.
Daarbij is nagedacht over het behoud van
de leefbaarheid en de natuur. De plannen
hebben geen gevolgen voor de groene
entree van de stad. Aan beide zijden van de
Provincialeweg komt een bomenrij.

Vervanging rotonde stadzijde A7 en
nieuwe weg Missiehuis
Gelijktijdig met het vervangen van de
turborotonde wordt ook de rotonde aan de

stadzijde van de A7 vervangen door een
kruising met verkeerslichten. De rotonde aan
de andere zijde van de A7 blijft zoals die nu
is. Het eerdere besluit om de doorsteek van
de Blauwe Berg naar de Provincialeweg langs
het Westfries Archief te sluiten, blijft staan.
Dit betekent dat er een nieuwe weg wordt
gemaakt langs het terrein van het Missiehuis
naar de Westfriese Parkweg. Deze weg wordt
aangelegd bij de herontwikkeling van het
Missiehuis.

Reden voor de verbouwing is verduurzaming
van het pand, eﬃciënter gebruik van de
ruimtes en het toekomstbestendig maken
van het pand. Om die redenen moet het
politiebureau op verschillende punten
worden verbouwd. De verbouwing richt
zich onder andere op het praktischer
inrichten van de ruimten van het bureau,
het vernieuwen van de ventilatie en het
creëren van overzicht op de plekken waar dat
gewenst is.

Doordat de middenberm wordt aangepast,
is er voldoende ruimte voor de extra

Dienstregeling Connexxion vanaf
zondag 3 januari 2021
Vanaf zondag 3 januari 2021 rijden de bussen van Connexxion volgens een
nieuwe dienstregeling. Het aantal reizigers is afgenomen door het coronavirus.
In 2021 gaat daarom een aangepaste dienstregeling van start. In deze nieuwe
dienstregeling gaat Connexxion in de regio Noord-Holland Noord ongeveer 5%
minder ritten rijden. Als het aantal reizigers weer toeneemt, kan het aantal ritten
weer worden uitgebreid.

Belangrijkste wijzigingen in Hoorn

Lijn 133: Hoorn Station - Wognum - Opmeer
- Hoogwoud
Lijn 133 rijdt in de ochtend- en middagspits
ieder half uur. De vertrek- en aankomsttijden
in de avond wijzigen. Op zaterdag gaat
lijn 133 vroeger in de avond over naar een
frequentie van ieder uur.
Lijn 134: Hoorn Station – Abbekerk Dorp –
Wieringerwerf
Lijn 134 rijdt niet meer op zaterdag.
Lijn 139: Hoorn Station - Abbekerk Opperdoes – Medemblik
Op zaterdag gaat lijn 139 langer door in een
frequentie van ieder half uur.

Het politiebureau aan de Blokmergouw
in Hoorn wordt vanaf eind december
2020 verbouwd. De werkzaamheden
zijn volgens planning mei 2021
afgerond. Agenten blijven tijdens de
verbouwing vanuit deze locatie en
vanuit het politiebureau Stede Broec
opereren. De politie is en blijft 24/7
waakzaam en dienstbaar aanwezig
binnen de gemeenten Drechterland,
Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer
en Stede Broec.

Reden verbouwing

Aanpassing middenberm

Lijn 132: Hoorn Station - Wervershoof –
Andijk
Op het traject Andijk - Wervershoof rijdt lijn
132 in ochtend- en middagspits ieder half
uur. De vertrek- en aankomsttijden in de
avond wijzigen. Op werkdagen gaat lijn 132
vroeger in de avond over naar een frequentie
van ieder uur. Op zaterdag gaat lijn 132
langer door in een frequentie van ieder half
uur.

Politiebureau Hoorn
blijft open tijdens
verbouwing

Lijn 232: Hoorn Station - Blokker Wervershoof - Andijk
Lijn 232 rijdt alleen tussen Wervershoof
en Hoorn. De vertrek- en aankomsttijden
wijzigen daardoor.
Meer informatie over de wijzigingen leest u
op www.connexxion.nl/nieuwedienstregeling.
De lijnen die niet wijzigen of waarvan alleen
de vertrektijden zijn gewijzigd, zijn niet
opgenomen in bovenstaande opsomming.
Bekijk de reisplanner of de Overal-app voor
vertrek voor de actuele dienstregeling.
Lijn 14 Hoorn Station - Kersenboogerd
Lijn 14 rijdt van station Hoorn via het
centrum naar de Kersenboogerd. De bus
rijdt via de Veemarkt, Gedempte Turfhaven
en Vollerswaal door de binnenstad. Het is de
enige lijn die door de oude straten rijdt. Op
deze lijn gaan in de nieuwe dienstregeling
kleinere, lichtere bussen (Midcity’s) rijden.
Bewoners hebben door de kleine, lichtere
bussen minder last van trillingen. Lees het
volledige bericht op www.hoorn.nl/nieuws.

Aanpassing
parkeertarieven
2021
De gemeenteraad heeft besloten
om met ingang van 1 januari 2021
de parkeertarieven aan te passen
voor de automaten die op straat
staan. De extra inkomsten zullen
worden geïnvesteerd in een nieuwe
ﬁetsenstalling in de binnenstad.

Nieuwe ﬁetsenstalling binnenstad

Hoorn is een ﬁetsstad. Daarom wordt er
geïnvesteerd in een nieuwe ﬁetsenstalling
in de binnenstad. In de gemeentebegroting
van 2022 is hiervoor een budget van
€ 50.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt
bijeengebracht door een verhoging van
de parkeertarieven in de haven naar het
niveau van het centrumgebied. Het betreft
de parkeerplekken in de omgeving van
Korenmarkt, Oude Doelenkade, Bierkade en
Nieuwendam.

Parkeertarieven per januari 2021:

• Achterom, Breed, Gedempte Turfhaven,
Kerkplein, Korte Achterstraat, Kuil, Onder
de Boompjes, Spoorstraat, Veemarkt, op
de brug tussen Appelhaven en Bierkade,
Korenmarkt, Nieuwendam en Oude
Doelenkade € 3,00 per uur.
• Op parkeerterrein Lambert Meliszweg,
parkeerterrein Noorderveemarkt,
Spoorsingel, Stationsplein, parkeerterrein
Vale Hen, Westerdijk, parkeerterrein
Westerdijk, de zuidzijde van de rijbaan van
de Stationsweg, € 1,80 per uur.
• Parkeerterrein Lambert Meliszweg,
parkeerterrein Noorderveemarkt,
Spoorsingel, Stationsplein, parkeerterrein
Vale Hen, Westerdijk, parkeerterrein
Westerdijk en de zuidzijde van de rijbaan van
de Stationsweg maximaal € 9,00 per dag.
• Parkeerterrein RAC-locatie en het achterste
deel Visserseiland € 0,75 per uur.
• Parkeerterrein RAC-locatie en het
achterste deel Visserseiland
maximum dagtarief € 2,70 per dag.
• Transferium en het Pelmolenpad
€ 2,70 per 24 uur.
• Kunstijsbaan De Westfries: de eerste 4 uur
gratis, daarna € 1,40 per 24 uur.

Toegankelijkheid en openingstijden

Tijdens de verbouwing blijft de publieksbalie
open voor burgers en is het streven dat
de operationele werkzaamheden op het
bureau door kunnen gaan. In het bureau is
altijd politie aanwezig. De verbouwing zorgt
ervoor dat er aangepaste openingstijden
gelden. Daarnaast is tijdens een deel van de
verbouwing de publieksbalie niet toegankelijk
voor mindervaliden. Deze doelgroep zal
tijdelijk anders bediend worden. Bekijk de
actuele openingstijden en toegankelijkheid
op www.politie.nl/mijn-buurt.

Dichtbij en bereikbaar

De politie is en blijft aanwezig in de
gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,
Medemblik, Opmeer en Stede Broec voor een
veiligere samenleving en is dichtbij wanneer
nodig en altijd bereikbaar. In het hele gebied
surveilleren 24 uur per dag politieauto’s die
daardoor in korte tijd ter plaatse kunnen zijn.

Maak melding

U kunt op verschillende manieren aangifte
doen of iets melden aan de politie. Bij spoed,
als elke seconde telt, bel dan altijd 112. Is er
geen spoed, neem dan contact op via 0900
88 44. Wilt u iets anoniem melden? Belt u dan
met Meld Misdaad Anoniem via 0800 70 00.
Lees meer over melden en aangifte doen op
www.politie.nl/aangifte.

Meld u aan voor de
online nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van de gemeente? Meldt u zich dan
via www.hoorn.nl/nieuwsbrief aan voor de
nieuwsbrief. Iedere vrijdag ontvangt u een
e-mail met daarin het belangrijkste nieuws,
wegwerkzaamheden en de online versie van
het stadsnieuws en de bekendmakingen.

StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Hoorn.
Fotograﬁe: Barend Hoekstra, Marcel Rob,
Benno Ellerbroek en Hans Albers.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
van de gemeente via www.hoorn.nl,
Twitter (@Gemeente_Hoorn) of Facebook
(www.facebook.nl/gemeentehoorn).
Voor vragen kunt u ook bellen:
0229 252200.

IkPas in regio Noord Holland Noord: gaat u de uitdaging aan?
IkPas is een landelijke campagne met als doel om bewuster om te gaan met alcohol. Er wordt niet gevraagd om nooit meer alcohol te drinken, maar om het
alcoholgebruik in de maand januari even op pauze te zetten. U wordt tijdens deze ‘Dry January’ bewuster van de keuze om wel of niet te drinken, doorbreekt
vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.

Gaat u de uitdaging met uzelf aan?

‘Dry January’ start op 1 januari 2021. U kunt u aanmelden via www.ikpas.nl. U krijgt dan
een eigen dashboard met een aantal handige functies, zoals een IkPas-coach, toegang tot
een forum, een persoonlijk dagboek, een nieuwsbrief en toegang tot artikelen, alcoholvrije
recepten, handige tips en nuttige weetjes. Natuurlijk is samen meedoen leuker (en
makkelijker) dan alleen. Daarom is er nu ook de mogelijkheid om een team aan te maken en
vrienden en familie hiervoor uit te nodigen.

Lichamelijke voordelen

Veel deelnemers ervaren lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter,
slaapt 55% van de deelnemers beter en verliest 32% gewicht. Een groot aantal deelnemers
drinkt na deelname bewust minder alcohol dan daarvoor.

Wat weet u van alcohol?

Uit het onderzoek ‘Kennismonitor Alcohol’ van het Trimbos-instituut blijkt dat de meeste
mensen niet weten dat alcohol het risico op kanker, dementie of een miskraam vergroot. Ook
schatten veel mensen de kosten van alcohol voor de samenleving veel te laag in. Die bedragen

tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro per jaar. Het onderzoek laat ook zien dat overmatige en
zware drinkers het moeilijker vinden om zelf geen alcohol te drinken als anderen dat wel doen.
Bent u benieuwd naar uw kennis over alcohol? Doe dan via www.alcoholinfo.nl de kennisquiz.
Wellicht stimuleert dit tot deelname aan Dry January!

Meer ondersteuning nodig?

Heeft u het idee dat u meer ondersteuning nodig heeft in het op pauze zetten van uw
alcoholgebruik? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de preventieafdeling
van Brijder door te mailen of bellen naar preventie@brijder.nl of 088 358 22 60.

In Control of Alcohol & Drugs

‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland
Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ. Het
programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van
het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord. Meer informatie:
www.incontrolofalcoholendrugs.nl.

Bekendmakingen
Woensdag 30 december 2020

Bestemmingsplannen, aanvragen, vergunningen en
gemeentelijke regelingen worden gepubliceerd in het
gemeenteblad of de Staatscourant. De bekendmakingen
in dit weekblad zijn een extra service; de publicaties op
www.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl
zijn leidend.
Ter inzage
Stukken en plannen die ter inzage liggen, kunt u op
afspraak inzien in het stadhuis.
Zienswijze
Een zienswijze is uw mening over een voorgenomen
besluit of plan. Als u een zienswijze indient, kan de
gemeente dit meenemen in het definitieve besluit.
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een beslissing van de

gemeente, kunt u bezwaar maken. Dit kan als een besluit over
u gaat, of als het voor u gevolgen heeft. Dit moet binnen 6
weken nadat het besluit bekend is gemaakt.
Beroep indienen
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente
over uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen. Bij sommige
besluiten is het mogelijk direct beroep in te dienen, zonder
eerst bezwaar te maken. Dat staat dan bij het besluit
vermeld. Beroep indienen gaat via de rechtbank NoordHolland.
Voorlopige voorziening
De beslissing waartegen u bezwaar maakt of beroep indient,
blijft gelden tot er over uw bezwaarschrift of beroepschrift
is beslist. Kunt u daarop niet wachten? Verzoekt u bij
de rechtbank Noord-Holland dan om een voorlopige
voorziening.

Bouwzaken

Op de hoogte gehouden geworden?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningaanvragen
in uw buurt? Of andere besluiten die voor u belangrijk
kunnen zijn? Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u
zich aanmelden voor een e-mailservice. U krijgt dan
regelmatig een e-mail van publicaties die voor u
relevant zijn.
De overheid heeft ook een app met deze informatie,
voor op uw telefoon of tablet. Deze app heeft als naam
‘Over uw Buurt’. En is gratis verkrijgbaar in de App
Store, Google Play en de Microsoft Store.

Diversen

ngediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure

Betsy Kaiserhof, Johan Kerkmeijerstraat,
bouwen 10 woningen en 56 appartementen
Ingediend 18 december 2020
Langetuin 187, plaatsen dakkapel
Burgemeester Lemmenstraat, bouwen 16 woningen
Ingediend 21 december 2020
Grote Noord 109, verbouwen pand, winkelruimte begane
grond en appartementen op verdiepingen
Elle Molstraat, Camil Schutijzerstraat, bouwen 30 woningen
Jan Heesjesstraat, Camil Schutijzerstraat,
Corry van kleefstraat, bouwen 33 woningen
Kieftslootweid (kavel P04), bouwen woning
Pastoor Ammerlaan (kavel U3), bouwen woning
Corry van Kleefstraat (kavel U12), bouwen woning
Corry van Kleefstraat (kavel U13), bouwen woning
Corry van kleefstraat (kavel U16), bouwen woning
De Schelphoek (tegenover 103), bouwen bedrijfspand
Breed 44B, maken dakterras met dakhuis
Ingediend 22 december 2020

Paardensteeg 9, uitbreiden woning
Reaal 136, plaatsen walbeschoeiing
Verzonden 21 december 2020
Dorpsstraat 137, aanleggen uitrit
Slapershaven 3, verbreden uitrit
Verzonden 22 december 2020

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage.
Voor informatie neemt u contact op via 0229 25 22 00.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over ter inzagelegging,
zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening
staat op www.hoorn.nl/bekendmakingen

Financieel besluit WMO 2021
Het college maakt bekend dat zij op 15 december 2020
het bovengenoemde besluit heeft vastgesteld. Het besluit
treedt inwerking op 1 januari 2021 en is dan te raadplegen
via www.overheid.nl. Het besluit wordt bekendgemaakt
in het gemeenteblad van 23 december 2020 en is dan te
raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met een van de besluiten? Dan kunt
u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie vindt u
bovenin onder ‘Bezwaar maken’.

Maak uw huis nu al comfortabel voor straks.
Zie tips en informatie op:

