
"Gemeente Den Helder - Kennisgeving

Ontwerp-omgevingsvergunning met

uitgebreide afwijkingsprocedure voor

het oprichten van een woning - ter

hoogte van Duinweg 4"

Burgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de vol-

gende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen voorbereid met de uitgebreide procedure en

met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:

Voor : het oprichten van een woning

Locatie : ter hoogte van Duinweg 4

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 september

2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage.

U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen, inzien bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Drs.

F. Bijlweg 20, Den Helder.

De openingstijden zijn: van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30

tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet

er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223.

Zienswijzen

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen

inbrengen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Deze zienswijze(n) bevat uw naam, adres, het re-

gistratienummer, motivatie, datum en een handtekening. Zij moeten worden gericht aan ons college

en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36,

1780 AA Den Helder. Voor het indienen van mondelingen zienswijzen, kunt u binnen de voormelde

termijn een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie, team Ruimte, bereikbaar op telefoon-

nummer 0223-678 813.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend

als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
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