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9 emeente

BEKENDMAKINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Capelleaan den IJssel maakt het volgende
bekend:

OMGEVINGSVERGUNNING

aangevraagd

Datum ontvangst:31 oktober 2018
Abram van Rijckevorselweg1
Voor de activiteit: bouwen, vervangenlui fel Shell.
Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een
vergunningaanvraag
. U kunt pas bezwaarmaken nadat
een vergunningis verleend.

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend

Verzenddatum:29 oktober 2018
Capelsewegter hoogte van huisnummer 104
Voor de activiteit: kappenvan één linde in verband
met het vervangenvan een duiker om watergangen
met elkaar te verbinden. Naast het verbeteren van de
waterkwaliteit draagt het aanleggenvan de duiker bij
aan het oplossenvan wateroverlast die omwonenden
ervaren.Geenherplant.
Prins Alexanderlaan 400
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken
bestemmingsplan, vervangingclubgebouw.
Verzenddatum:30 oktober 2018
FascinatioBoulevard 708
Voor de activiteiten: bouwen. reclame. afwijken
bestemmingsplan en aanleggeninri t, nieuwbouw
bedrijfsgebouw.
Verzenddatum:1 november 2018
Libellendans14
Voor de activiteit: bouwen,dakkapel.
Fazantstraat14
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken
bestemmingsplan, uitbouw,
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een bezwaarschriftsturen naar: Het college
van burgemeesteren wethouders, Postbus70, 2900AB
Capelleaan den IJssel. Het bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de verzenddatumvan dit besluit
ontvangenzijn. Na deze periode kunnen wij het niet
meer in behandeling nemen.
In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum
van uw bezwaarschrift,een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met
ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift
te ondertekenen! U kunt uw bezwaarook indienen via
internet. Gahiervoor naar www.capelleaandenij ssel.nl.
In gevolgeartikel 8.81van de Algemenewet
bestuursrecht is het voor belanghebbendeneveneens
mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de
Voorzieningenrechter bij de RechtbankRotterdam,
Postbus50951, 3007BM een voorlopige voorziening
te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten
(griffierechten) verschuldigdaan de rechtbank. U
ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.
Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve
afhandelin g van de omgevingsvergunning, activiteit:
kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere
wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over
de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen
kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 28487 21.
De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar
en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf,
Groenedijk 10.Voor het inzienvan overige besluiten
omgevingsvergunningneemt u contact op met mevrouw
W. Sonneveldt.telefoon 010- 28486 51.

STANDPLAATS

verleend

• Voor de verkoop van snacksen belegdebroodj es.
Lylantsebaannabij de ingangvan Kwantum.op de
vrij dagen. zaterdagenen koopzondagenvoor het jaar
2019.Dit betreft een verlenging.

Woensdag 7 november 2018

VOORNEMENTOT UITSCHRIJVINGBASISREGISTRATIE
PERSONEN
Uit onderzoekvan de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomendat de onderstaandepersonen naar all e
waarschij nlijkheid niet meer woonachti g zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen(BRPI zijn
geregistreerd.
Naamen voorletters
Koeiman, S.D.
Woods,J.
Morgan, EA

geboortedatum
21-09-1989
17-01-1988
05-04-1994

adres
Purmerhoek 302
Schermerhoek 418
Schermerhoek418

geplandedatum
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018

Wij verzoekendeze personen te reagerenvoor de hierbovengenoemdegeplandedatum waarop de beëindigingvan
de inschrijving in de BRPgepland staat. Reagerenkan naar het onderzoeksteamvan de afdeling Publiekszaken.Dit
team is te bereiken via:OnderzoeksteamPUZA@cape
ll eaandenijssel.nl of via 14010. Wanneerniet wordt gereageerd
zal de inschrijving in de basisregistratie personenworden beëindigd.

BESCHIKKINGUITSCHRIJVINGUIT DE BASISREGISTRATIE
PERSONEN
Uit onderzoekvan de afdeling Publiekszakenis gebleken dat onderstaandepersonen niet hebben voldaan aan
hun verplic hting zoals gesteld in de artikelen 2.39en 2.43van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen
staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnenvijf dagenvoor vertrek naar
het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de
woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemenewet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelij kheid om de
beschikking "VertrokkenMet Onbekende Bestemming- te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending.
De volgende personen zijn uitgeschrevenuit de basisregistratie personen:
Naam en voorletters
Condurache, e.v
.
Görts, E.M.
Herman, L.D. + kinderen
Herman, O.L.
Dunker, J.B.A.
Zaman,S.
El Fayda,N.

geboortedatum
11-02-1986
08-08-1991
02-04-1986
12-12- 1983
20-05-1985
05-08-1961
05-05-1969

adres
Kringdans 82
Wisselspoor 17
Haydnstraat11
Haydnstraat11
Nabucco 104
Solislaan 128
Norma 15

uitgeschrevenop
22-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
22- 10-2018
23-10-2018
23-10-2018
24-10-2018

Op grond van artikel 6:7 van de Algemenewet bestuursrecht kan een belanghebbendetegen dit besluit bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediendbij het coll ege
van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900AB Capelleaan den IJssel. De termijn gaal één dag na deze
publicatie in.

EVENEMENTENVERGUNNING

verleend

• Intocht van Sinterklaas, aankomst op het Vuijk park
gevolgd door een optocht naar het Stadptein waar hel
evenementwordt voortgezet, 17 november2018,van
09.00 uur tot 14.00 uur.
Binnen een termijn van zes weken na verzending van
een besluit (verzenddatum). kunt u bij het collegevan
burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de
verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van
zes weken beroepworden ingesteld bij de Rechtbank
Rotterdam.Dezetermijn vangt aan met ingang van de
dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
In gevolgeartikel 8.81van de Algemenewet
bestuursrecht is het voor belanghebbendeneveneens
mogelijk , indien onverwijlde spoed dit vereist. bij de
Voorzieningenrechter bij de RechtbankRotterdam.
Postbus50950.3007 BL een voorlopige voorziening te
vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

KENNISGEVING0-EVENEMENT,VENTEN,
VOORWERPENOP DEWEG
Voor het organiserenvan activiteiten die worden
aangemerkt als kleinschalig evenement(minder
dan 250 deelnemers!. het venten met bepaalde
consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacksl
vanuit een verkoopwagenof het tijdelijk plaatsen
van bepaaldevoorwerpenop de weg (containers,
bouwsteigers,bouwkeet)is geenvergunning nodig. U
moet de activiteit twee weken voor aanvangmelden. De
voorwaardenvoor het doen van een melding vindt u op
www.capelleaandenijssel.nl.
Indien aan alle voorwaardenwordt voldaan,kan volstaan
worden met het doenvan een melding of kennisgeving.
Een melding of kennisgevingwordt bevestigd door de
gemeente. Het maken van bezwaartegen een door de
gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet
mogelijk .

De volgende melding of kennisgeving is door de
gemeentegeaccepteerd:
• Lichtjesfeestin winkelcentrum ·s-Gravenland,
14 december 2018van 17.00uur tot 21.00uur.

VERKEERSBESLUIT
Het college heeft op 5 november2018door
plaatsing van het bord E6van bijlage Ivan het
Reglement Verkeersregel s en Verkeerstekens
1990besloten tot het instellen van een algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen op de Pelikaanwegter
hoogtevan nummer 3.
Het besluit en de daarbij behorendetekening, ligt vanaf
vandaagter inzage.
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college
van burgemeester en wethouders, Postbus70. 2900AB
Capell e aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit
ontvangenzijn. Na deze periode kunnen wij het niet
meer in behandel ing nemen.
In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum
van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met
ons besluit eens bent. Vergeetu niet het bezwaarschrift
te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via
internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl.
In gevolgeartikel 8.81van de Algemenewet
bestuursrecht is het voor belanghebbendeneveneens
mogelijk, indien onverwijlde spoeddit vereist, bij de
Voorzieningenrechter bij de RechtbankRotterdam,
Postbus 50951,3007 BM een voorlopige voorziening
te vragen. Voor het instellen van beroepbent u kosten
(griffierechten)verschuldigd aan de rechtbank. U
ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Kies zelf welk nieuws u ontvangt!
Abonneer u op onze nieuwsbrief op https://nieuwsbrief.capelleaandenijssel.nl
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