Energiesubsidie en duurzaamheidslening weer aan te vragen

StadsNieuws

Heeft u een koopwoning en gaat u aan de slag met energiebesparing of energieopwekking? Dan kunt u hiervoor subsidie
en een gunstige lening aanvragen. Met de energiesubsidie en duurzaamheidslening wordt isolatie en energie besparen nog
aantrekkelijker. Vanaf 15 januari kunt u uw aanvraag bij de gemeente Hoorn doen.

Vrijdag 15 januari 2021

‘Wat deze medewerkers doen is topsport’
Burgemeester Jan Nieuwenburg en directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Martin Smeekes, brachten op
vrijdagochtend 8 januari een kort werkbezoek aan het Dijklander ziekenhuis.
In dit ziekenhuis is een Covid-afdeling
ingericht en wordt een overgangsafdeling
in samenwerking met Omring
(verpleeghuiszorg) gerund. Jan Nieuwenburg
en Martin Smeekes spraken met een arts en
een verpleegkundige van deze afdelingen,
waar alle bedden bezet zijn.
De bestuurders werden begeleid door
Raad van Bestuurslid Ymke Fokma en
crisismanager Arjan Lindeboom. Zij maken
zich zorgen om het toenemend aantal
besmettingen, het rondkrijgen van roosters
en het afschalen van reguliere zorg.

Hart onder de riem voor
zorgpersoneel

Met dit werkbezoek blijven zowel de
burgemeester als de directeur van de
veiligheidsregio goed op de hoogte van de
ontwikkelingen en kunnen zij het personeel
een hart onder de riem steken.
Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Ik ben zeer
onder de indruk van de verhalen van het
zorgpersoneel en de zorgen die er leven
bij de crisiscoördinator. Wat deze mensen
doen is topsport en dat al bijna een jaar lang.
Ook de samenwerking van dit ziekenhuis

Enquête over
verkeer en vervoer
Van links naar rechts: Martin Smeekes vanuit de VRNHN, basisarts Dennis Rijlaarsdam,
Raad van Bestuurslid Ymke Fokma en burgemeester Jan Nieuwenburg
met de verpleeghuiszorg is zeer goed
georganiseerd. Voor mij is dit ook een extra
motivatie om inwoners te vertellen dat we
met het volgen van de maatregelen kunnen
voorkomen dat de taken van het ziekenhuis
vastlopen.’

Verbinding hulpdiensten en
zorg essentieel

Martin Smeekes, directeur van de
veiligheidsregio, waar ook de ambulancezorg
onder valt: ‘De verbinding met de
hulpdiensten is essentieel. Op dit moment is
de toestroom van het aantal coronapatiënten
door het hoge aantal besmettingen zo
groot dat veel patiënten overgeplaatst
moeten worden naar andere ziekenhuizen.
Dat doen we met onze ambulances, maar

ook met inzet van een helikopter. Ook onze
brandweercollega’s zijn hierbij betrokken.
Zij hijsen coronapatiënten uit moeilijk
bereikbare woningen en moeten dan ook de
beschermingsmaatregelen in acht nemen.
Onze ambulance- en brandweermedewerkers,
maar ook de politie, staan samen met het
ziekenhuis- en verpleeghuiszorgpersoneel
in crisisstand om alle ballen in de lucht te
houden. Het rondmaken van de roosters
blijft een uitdaging door het hoge aantal
besmettingen. De diensten van medewerkers
die besmet raken moeten worden ingevuld
met extra diensten door collega’s. Mogelijk
moeten we ons ook nog schrap zetten
voor de Britse variant, die nog heel veel
besmettelijker is.’

Overzicht van maatregelen verlengde lockdown
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht
af. Dat betekent dat de lockdown enig eﬀect heeft. Om het aantal patiënten
met corona in de ziekenhuizen ook te laten dalen, moet het aantal dagelijkse
besmettingen met het virus meer en sneller omlaag. Daarom heeft het kabinet
besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

Tot en met ten minste 9 februari
2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

• Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van
13 jaar of ouder
• Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn
voor de voortgang van een bedrijfsproces
en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren,
mogen naar het werk komen.
• Ga alleen naar buiten met je huishouden of
met een groepje van maximaal 2 mensen.
• Volwassenen sporten alleen of met zijn
tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m
17 jaar mogen sporten in teamverband en
mogen wedstrijden onderling spelen, maar
ook alleen buiten.
• Maak alleen gebruik van het openbaar
vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
• Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het
buitenland en boek geen buitenlandse
reizen tot en met maart.
• Alleen (para)medische contactberoepen
zijn toegestaan

Op de agenda van de algemene
raadscommissie van dinsdag
19 januari 2021 staat de
meningvormende bespreking van
de citymarketing van Hoorn.
De commissie vindt digitaal plaats en is
te volgen op www.hoorn.nl/raad. Fysiek
inspreken is niet mogelijk. Insprekers mogen
hun inspraakverzoek indienen via
griﬃe@hoorn.nl.

Zorgverleners hebben het zwaar

Het bezoek werd zeer gewaardeerd: ‘Onze
zorgverleners hebben het zwaar. De aandacht
voor hun inzet doet ons goed’, aldus
Ymke Fokma. Arjan Lindeboom: ‘De zorg
voor coronapatiënten en de reguliere
zorg willen we allebei blijven aanbieden.
Dat is lastig met het toenemend aantal
besmettingen en de hoge instroom van
patiënten in het ziekenhuis. Het is goed
om deze zorg te kunnen bespreken en te
delen met de burgemeester.’

Raadscommissie
19 januari

Een aantal locaties zijn gesloten:

• Winkels (behalve voor essentiële zaken
zoals levensmiddelen)
• Locaties van contactberoepen zoals
kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
• Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s
• Dierenparken, pretparken
• Binnensportlocaties zoals sportscholen,
zwembaden, sauna’s, wellness
• Restaurants en cafés
• Hotels zijn open, maar restaurants en
roomservice in een hotel zijn gesloten.

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijsinstellingen geven onderwijs
op afstand tot ten minste 8 februari.
In het voortgezet onderwijs kunnen
praktijkonderwijs, lessen voor
examenleerlingen en het afnemen van
schoolexamens in het (voor)examenjaar
wel op locatie. In MBO, HBO en WO mogen
examens en tentamens worden afgenomen

en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle
vormen van onderwijs mag er een
uitzondering gemaakt worden voor het
begeleiden van kwetsbare leerlingen
en studenten. De kinderopvang en
buitenschoolse opvang zijn in deze periode
gesloten. Voor kinderen van ouders die een
cruciaal beroep hebben, is er noodopvang
op de basisschool of de kinderopvang en
buitenschoolse opvang. De oproep is alleen
gebruik van te maken van de noodopvang als
er geen andere oplossing mogelijk is.
Er volgt nog advies over de eﬀecten van
de Britse variant van het coronavirus op
kinderen. Aan de hand daarvan beslist het
kabinet of en wanneer het primair onderwijs
en de kinderopvang open kan.

De gemeente vraagt inwoners mee
te denken over verkeer en vervoer in
en rondom Hoorn. De resultaten uit
de enquête helpen de gemeente om
keuzes te maken over de toekomst
van het verkeer en vervoer in Hoorn.
Verkeer en vervoer zijn belangrijke thema’s
voor inwoners en ondernemers. Denk
bijvoorbeeld aan de doorstroming van verkeer,
de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting
van de wegen, straten en het parkeren.

Toekomst

De gemeente is daarom gestart met het
opstellen van een ‘Mobiliteitsvisie’.
Een mobiliteitsvisie is een document waarin
de plannen voor de toekomst van verkeer
en vervoer staan. Er wordt een duidelijk plan
opgesteld dat loopt tot 2030/2040. Alle
soorten van verkeer en vervoer komen aan
bod, zoals voetgangers, ﬁetsers, openbaar
vervoer en gemotoriseerd verkeer.

Enquête

Uw mening als inwoner en/of weggebruiker
is belangrijk. Daarom houdt de gemeente
een enquête om zoveel mogelijk informatie
te verzamelen. Deze informatie wordt
gebruikt om bepaalde keuzes in de
Mobiliteitsvisie en eventuele concrete
plannen te maken. De gemeenteraad kan
deze visie naar verwachting nog voor de
zomer 2021 vaststellen. De enquête is van
7 januari tot en met 24 januari in te vullen
via www.hoorn.nl/mobiliteitsvisie.

Geldzorgen? Praat erover en zoek hulp
Vanaf maandag 18 januari start 1.Hoorn een nieuwe campagne met het thema geldzorgen.
Zorgen om geld zorgt vaak voor stress en heeft vaak eﬀect op het hele gezin. Een persoonlijk
en herkenbaar verhaal van een inwoner met geldzorgen, het verhaal van een schulphulpmaatje
en van de deskundige van 1.Hoorn staan daarom centraal in deze nieuwe campagne.
Zij delen hun ervaringen om andere inwoners het vertrouwen te geven ook over hun
geldzorgen te praten en hulp te zoeken. Hoe eerder, hoe beter. Via posters, advertenties,
ﬂyers en een sociale mediacampagne kunnen inwoners en ondernemers de verhalen en
tips lezen en informatie vinden voor hulp.

De gemeente wil het gemakkelijker
maken voor inwoners om te investeren
in een duurzame woning. Een woning
die minder energie verbruikt en waar u
comfortabeler in woont. Voor 2021 is er
voor de energiesubsidie een budget van in
totaal 100.000 euro beschikbaar. Voor de
duurzaamheidslening met aantrekkelijke
voorwaarden is er in totaal 500.000 euro
beschikbaar.

Energiesubsidie

Met de subsidie kunt u 10 procent van de
gemaakte kosten krijgen. Als woningeigenaar
krijgt u maximaal 500 euro voor bijvoorbeeld
dak- of vloerisolatie, HR++ glas, groene daken
en maximaal 250 euro voor zonnepanelen.
Neemt u meerdere maatregelen tegelijk?
Dan kunt u maximaal 15 procent van de
kosten krijgen als subsidie. Met een maximum
bedrag van 750 euro.

Duurzaamheidslening

Tegen een gunstig tarief is er voor
verschillende duurzame maatregelen
een lening tot 25.000 euro mogelijk.
Woningeigenaren kunnen minimaal 2.500
en maximaal 25.000 euro lenen. De lening is
er voor bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen
en zonnepanelen. Verenigingen van
Eigenaren kunnen minimaal 10.000 en
maximaal 100.000 euro lenen. Hierbij geldt
de voorwaarde dat meer dan 75 procent van
de lening gebruikt wordt voor de aanschaf
van zonnepanelen.

Ga voor meer informatie over het
aanvragen van de subsidie naar
www.hoorn.nl/energiesubsidie.
Meer informatie over de lening staat op
www.hoorn.nl/duurzaamheidslening.
Meer over (landelijke) subsidieregelingen
vindt u op www.puurhoorn.nl/subsidies-enondersteuning.

Aanvraag indienen

Er is niets moeilijker dan hulp vragen, omdat
u privé de rekeningen niet meer kunt betalen
of stress heeft door uw geldzorgen’, aldus
wethouder Al Mobayed. ‘Maar u bent niet
alleen en ook niet de eerste die hulp vraagt.
Om u te helpen in deze moeilijke tijden bieden
de Rijksoverheid en de gemeente Hoorn extra
regelingen en hulp aan bij zorgen binnen
hun privésituatie. Misschien heeft u hier al
gebruik van gemaakt. Maar misschien ook
niet. Daarom hoop ik de ondernemers te
bewegen de informatie op te zoeken en om
hulp te vragen. Voor die mensen staan we
klaar. Neem contact op voor vragen, adviezen
of hulp via de professionals van 1.Hoorn via
0229 25 22 00 of e-mail rondkomen@hoorn.nl.
Een adviesgesprek of het delen van uw
dilemma’s kan al voor verlichting zorgen.’

Regelingen
1. Tozo-regeling

Als u zzp’er bent, kunt u mogelijk een
beroep doen op de Tozo-regeling
(Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers). WerkSaam voert deze voor
de gemeente uit. Zelfstandigen kunnen

aanvullende inkomensondersteuning
krijgen voor hun levensonderhoud.
De Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 2) krijgt
een vervolg (Tozo 3). Deze noodregeling
voor zelfstandig ondernemers is verlengd
tot 1 april 2021.
De Tozo 3-regeling bestaat net als
Tozo 1 en 2 uit twee delen:
1. Een tijdelijke inkomensondersteuning.
2. Een bedrijfskrediet.
Samen met Tozo 1 en 2 kunt u maximaal
€ 10.157 als bedrijfskrediet ontvangen. U
vindt alle informatie op www.werksaamwf.nl.

2. Uitstel gemeentelijke belastingen
Ook is het mogelijk om uitstel van
gemeentelijke belastingen aan te vragen
of gebruik te maken van tijdelijke verlaging
van de rentes. Kijk hiervoor op
www.hoorn.nl/belastingen.

3. Hulp om rond te (blijven) komen

De gemeente biedt inwoners met een laag
inkomen hulp aan. Door het wegvallen van
inkomen vanuit uw bedrijf bijvoorbeeld. Met
deze hulp kunt uw inkomen aanvullen via:
• Een vergoeding voor bijzondere,
noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten
die u door speciale omstandigheden
moet maken en nergens anders (volledig)
vergoed krijgt. Voor kinderen vanaf de
basisschool bieden wij bijvoorbeeld de
computerregeling. Deze vergoeding

Grote bussen
verdwijnen geleidelijk
van buslijn 14
Vanaf 3 januari 2021 zouden er alleen
nog maar kleine elektrische bussen
in de binnenstad rijden. Vanwege
problemen met het opladen van de
kleinere bussen, rijden er voorlopig
zowel de grote als kleine bussen door
de binnenstad.

Meer kleine bussen

Geleidelijk aan worden alle bussen die
door de binnenstad rijden van het kleinere
formaat. Op dit moment is ongeveer de

Wil jij als starter van plan je eerste
woning kopen in Hoorn? Kijk dan
op www.hoorn.nl/starterslening
of je in aanmerking komt voor de
starterslening van de gemeente Hoorn.
Het kopen van je eerste woning is een
spannende stap. En als starter is het ook
niet altijd makkelijk om een koopwoning te
ﬁnancieren. Om starters te helpen om een
woning te kopen, verstrekt de gemeente
Hoorn startersleningen. Als je van de bank
niet genoeg geld kunt lenen om een huis
te kopen, vult de starterslening het tekort
aan. Met de starterslening kunnen jaarlijks
tientallen starters hun droom waar maken.

Hoe werkt het?

De subsidie en/of lening vraagt u aan voordat
het werk is uitgevoerd. Inwoners van de
gemeente Hoorn kunnen vanaf 15 januari
2021 hun aanvraag doen. Aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst.
Voor de subsidie en lening geldt: op = op.

Regelingen en steun voor ondernemers en ZZP’ers in zwaar weer
Hulpverleners van 1.Hoorn en de
accountmanagers van Economische
Zaken bieden hulp en steun aan
ondernemers en ZZP’ers tijdens de
coronacrisis.

Starter op de
woningmarkt?

heet Bijzondere bijstand.
Kijk voor meer informatie op
www.hoorn.nl/bijzonderebijstand.
• De woonkostentoeslag. Hiermee kunt u
de woonlasten blijven betalen bij een laag
inkomen. Deze toeslag is voor zowel huur
als koop. En geldt voor een periode van
maximaal twaalf maanden.
• Budgetcoaching. Hulp om te kijken waar u
op kunt besparen.
• Hulp op maat bij schulden of
betalingsachterstanden. Samen proberen
we uw situatie zo snel als mogelijk
schuldenvrij te maken.
• Landelijke tegemoetkomingen. Hieronder
vallen onder andere de huurtoeslag,
zorgtoeslag of het kindergeboden budget.
Bereken uw recht op
www.berekenuwrecht.nl.

Actieve belrondes gedupeerden
coronacrisis

Daarnaast belt de gemeente ook actief met
de ondernemers en zelfstandigen die de
TOZO regeling bij WerkSaam aanvragen.
Zo kunnen ondernemers meer informatie
krijgen over extra gemeentelijke steun en
kunnen zij hun vragen stellen. Hulpverleners
krijgen op die manier een beter beeld van de
situatie en soorten vragen van ondernemers
en kunnen direct wijzen op andere hulp.
Kijk voor meer informatie en regelingen
op www.hoorn.nl/ondernemen en de
www.hoorn.nl/rondkomen.

De rente voor de starterslening is
aantrekkelijk en staat voor 15 jaar vast.
Je betaalt bij een starterslening de eerste
drie jaar geen rente en aﬂossing. Na drie
jaar toetsen we je inkomen. Is je inkomen
voldoende gestegen? Dan ga je vanaf dat
moment rente en aﬂossing betalen. Is je
inkomen onvoldoende gestegen? Dan betaal
je opnieuw drie jaar geen rente en aﬂossing.

Maximale starterslening

De maximale starterslening voor woningen
tot 250.000 euro is 50.000 euro. Voor
woningen tussen de 250.000 en de 325.000
euro kun je als starter maximaal 30.000 euro
lenen. En wil je een woning tot 190.000 euro
met erfpacht via Duokoop kopen? Dan kun je
maximaal 38.000 euro lenen. Met Duokoop
koop je een huis en huur je de grond onder
het huis. Het is dus erfpacht. Hierdoor heb je
lagere maandelijkse lasten en kun je een iets
duurder huis kopen.

Wat zijn de voorwaarden?

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking
te komen voor een starterslening van de
gemeente Hoorn:
• Je wilt een woning binnen de
gemeente Hoorn kopen;
• Je hebt nog nooit eerder een woning gekocht;
• De woning kost niet meer dan 325.000 euro
(inclusief alle kosten);
• Je sluit een hypotheek af onder de Nationale
Hypotheek Garantie;
• De rente van je eerste hypotheek staat
minimaal 10 jaar vast;
• Je maakt geen gebruik van een andere
regeling (zoals de koopstartregeling van
Intermaris).

Hoe vraag ik een starterslening aan?
Je kunt je starterlening aanvragen via
www.hoorn.nl/starterslening. Hier vind je
ook meer informatie over de starterslening.

Hoe MKB-vriendelijk is gemeente Hoorn?
Het stimuleren van het lokale
ondernemersklimaat is voor
gemeenten nu belangrijker dan ooit.
We zijn benieuwd hoe u als ondernemer
de dienstverlening van de gemeente
Hoorn ervaart.
helft van de bussen van het kleine formaat.
Connexxion heeft toegezegd dat dit
percentage zal toenemen. Sinds 9 januari
2021 is er een extra Midcity beschikbaar
en zullen nagenoeg alle ritten met het
juiste voertuig rijden. Zo nodig kan het
voorlopig nog voorkomen dat er een
grotere bus rijdt. Zodra alle laadproblemen
zijn opgelost dan zal dit niet blijvend
meer voorkomen.

Meld u aan voor de online nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente? www.hoorn.nl/nieuwsbrief

Ook dit jaar doet Hoorn mee aan de
verkiezing van de MKB-vriendelijkste
gemeente van Nederland. Wij horen graag
van u hoe MKB-vriendelijk de dienstverlening
en het beleid van de gemeente Hoorn zijn.
Deze informatie helpt ons inzicht te krijgen
in wat er al goed gaat en ook wat er beter
kan. Uw mening verwerken wij in een
actieplan. En als u vindt dat al veel goed gaat,
laat dat dan ook weten.
De vragenlijst vindt u op
www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/hoorn.
Invullen kan tot 1 februari 2021 en duurt
ongeveer 5 minuten.

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.

Nieuwe afspraken over sociale huurwoningen in Hoorn
Er moeten meer betaalbare en
meer energiezuinige sociale
huurwoningen komen in Hoorn.
Dat zijn de belangrijkste afspraken
die Verenigde Huurdersorganisaties
De Boog, woningcorporatie Intermaris
en de gemeente Hoorn voor de
periode 2021-2025 hebben gemaakt.
Wethouder Marjon van der Ven: ‘Als gemeente
zetten wij alles op alles om het woningtekort
in Hoorn terug te dringen. De wachtlijsten
voor sociale huurwoningen moeten echt
korter en vooral jongeren en jonge gezinnen
moeten in Hoorn betere kansen krijgen op
een woning.

Meer betaalbare woningen

Om te zorgen voor voldoende betaalbare
woningen, hebben De Boog, Intermaris
en Gemeente Hoorn afgesproken om de
woningvoorraad de komende jaren uit te
breiden. ‘We gaan alles doen wat binnen
onze macht ligt om in 2030 minimaal 10.000
huurwoningen in Hoorn te hebben,’ ligt
Cees Tip, bestuurder van Intermaris, toe:
Op dit moment heeft Intermaris in Hoorn
ongeveer 9.430 huurwoningen. Dat betekent
dat er tot 2030 minimaal 525 sociale
huurwoningen en 45 middeldure huurwoningen
bij moeten komen. In 2021 maakt Intermaris
een goed begin door 198 sociale en 69
huurwoningen in de vrije sector te realiseren.
Ook over de huurverhoging zijn afspraken
gemaakt. Woningcorporaties mogen de huur

volgens de wet jaarlijks verhogen met maximaal
het inﬂatiepercentage plus 1%. Verenigde
Huurdersorganisaties De Boog heeft met
Intermaris afgesproken dat de huurverhoging
in Hoorn tot en met 2022 gematigd wordt. De
huurverhoging wordt maximaal 0,5% onder
het inﬂatiepercentage, dus in ieder geval 1,5%
minder dan het wettelijk maximum. ‘Zeker in
deze crisistijd is het belangrijk om de huren
zo laag mogelijk te houden. We zijn blij dat we
deze afspraak hebben kunnen maken,’ vertelt
Mensina Wijma, voorzitter van De Boog.

Energiezuinige woningvoorraad

Naast de uitbreiding van het aantal sociale
huurwoningen willen de partijen ook dat de
bestaande huurwoningen energiezuiniger
gemaakt worden. Zo werken de gemeente en
Intermaris samen met HVC aan plannen om in

de Kersenboogerd een warmtenet aan te leggen
voor ongeveer 1.858 huurwoningen en zoveel
mogelijk particuliere woningen en gemeentelijk
vastgoed. Ook gaat Intermaris in 2021 ruim
300 woningen verduurzamen, in de Molenbuurt,
Glazenwagen en de Commandeur Ravenstraat.

Leefbaarheid

Wonen gaat over meer dan alleen een dak
boven je hoofd. Het gaat ook over fijn wonen,
in een verzorgde en veilige omgeving met
betrokken buurtbewoners. Daarom investeren
de gemeente en Intermaris in de leefbaarheid
in de wijken; in groen en openbare ruimte,
veiligheid en toezicht, overlast en verwarde
personen. Daarnaast helpen de gemeente
en Intermaris huurders met het voorkomen
van huurachterstanden en problematische
schulden.

Bekendmakingen
Vrijdag 15 januari 2021

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
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Rectificatie
In de publicatie van 30 december 2020 stond:
Corry van Kleefstraat (kavel U12), bouwen woning
Corry van Kleefstraat (kavel U13), bouwen woning
Dit moet zijn:
Jan Heesjesstraat (kavel U12), bouwen woning
Jan Heesjesstraat (kavel U13), bouwen woning
Ingediend 22 december 2020
Rectificatie
In de publicatie van 8 januari 2021 stond:
Burgemeester Mantelstraat, Ben Essingstraat,
Cornelis Beerepootstraat, bouwen 34 woningen
Dit moet zijn:
Meester Mantelstraat, Ben Essingstraat,
Cornelis Beerepootstraat, bouwen 34 woningen
Ingediend 24 december 2020
Wierdijk 112, bouwen uitbouw aan voorzijde woning
Ingediend 11 november 2020
Rietzanger 61, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Nieuwe Steen 27, plaatsen hek om parkeerterrein i.v.m.
overlast
Ingediend 4 januari 2021
Westerdijk 40, verplaatsen bestaande oprit
Ingediend 5 januari 2021
Breestraat 4, vervangen dak en plaatsen twee dakkapellen
Florijn 144, plaatsen dakkapel
ter hoogte van Winterkoninkje 1 t/m 42, kappen 7 bomen
Achter de Vest 32, verbouwen en uitbreiden bestaande
schuur
Kolk van Dussen 21, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Roode Steen 7, vervangen van reclame op gevelbord en
plaatsen raamstickers
Ingediend 6 januari 2021

Meer informatie
Uitgebreide informatie over ter inzagelegging,
zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening
staat op www.hoorn.nl/bekendmakingen
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
Smaragd 148, plaatsen dakkapel aan achterzijde woning
Ingediend 7 januari 2021
Grote Oost 60, vervangen glas-in-lood raam
Ingediend 9 januari 2021
Watersnip 149, plaatsen blokhut
Gravenstraat 21, realiseren doorgang tussen voormalig
kantoor en bovenwoning
Ingediend 10 januari 2021
De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. Voor
informatie neemt u contact op via 0229 25 22 00.

Verlengen beslistermijn met zes weken
Drieboomlaan 162, verlengen nok en plaatsen 2 dakkapellen
achtergevel
Verzonden 8 januari 2021

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Jan Penweg 4, uitvoeren wijzigingen hoekpui aan achtergevel
bedrijfsunits
Verzonden 24 december 2020
Breitnerhof 196, Wijzigen gevel
Verzonden 6 januari 2021
P. van der Meerschstraat 8, plaatsen carport (legalisatie)
Westerblokker 71, verbouwen woning
Verzonden 8 januari 2021
Bent u het niet eens met een van de besluiten? Dan kunt u
een bezwaarschrift indienen. Meer informatie vindt u
bovenin onder ‘Bezwaar maken’.

Voornemen tot uitschrijving uit de
Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van de gemeente Hoorn is van plan om de
volgende personen uit te schrijven uit de BRP, op grond van
artikel 2.22 van de wet Basisregistratie Personen (Wet BRP).

• M.M. Sichterman, geboren 2 december 1998
• A.B. Drabik, geboren 8 maart 1993
• I.G. Drobek, geboren 18 februari 1980
• J.K. Kaszkowiak, geboren 19 september 1982
• E.A. Kirschbaum, geboren 14 april 1992
• D. Grabowski, geboren 11 december 1988
• M.P. Wawrzyniak, geboren 28 augustus 1977
• J. K. Wawrzyniak, geboren 6 maart 2007
Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet meer
wonen op het adres waarop zij staan ingeschreven.
Wat te doen?
Deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk hun
nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) gemeente
waar ze wonen. Wanneer er binnen 4 weken geen reactie
is ontvangen over de verblijfplaats van bovengenoemde
personen worden ze uitgeschreven uit de BRP.
Gevolgen
Bent u niet meer ingeschreven, dan kan dat de onderstaande
gevolgen hebben:
• u kunt geen documenten (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) meer aanvragen;
• uw toeslagen of andere vormen van uitkering of financiële
ondersteuning worden gestopt;
• het heeft gevolgen voor de opbouw van uw AOW.

