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Meer informatie? Bel!
Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur
en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68,
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur

Start zwemseizoen Het Baafje op 1 juni
Vanaf woensdag 1 juni kan iedereen weer een duik
nemen in Het Baafje. Het zwemseizoen duurt 3 maanden
en loopt tot en met woensdag 7 september. Het Baafje
is zeven dagen per week open. Meer informatie over de
openingstijden en de watertemperatuur kunt u vinden op
www.heiloo.nl

Toekomst Het Baafje

U kunt tijdens het zwemseizoen een 10-badenknipkaart aan
de kassa van het zwembad kopen. Deze zijn onbeperkt geldig. Het is niet meer mogelijk om een zwemabonnement voor
2011 aan te vragen.

- doorgaan met eigen exploitatie.
- uitbesteden van de exploitatie via aanbesteding.
- intergemeentelijke samenwerking bijvoorbeeld op het
gebied van inkoop, onderhoud en administratie en
- volledig afstoten van het zwembad.

Behalve de energiebesparing hebben wij ook de exploitatie
van Het Baafje onder de loep genomen. De gemeente moet
de komende jaren flinke besparingen doen. In het voorjaar
hebben wij aan de commissie Maatschappelijk Zaken vier
scenario’s voor de sporthal en het zwembad gepresenteerd:

Zwemseizoen van drie maanden

In 2008 hebben wij voor Het Baafje energiebesparende maatregelen genomen. Wij hebben zonnecollectoren geplaatst.
Dat betekent minder CO2-uitstoot, maar ook een effect voor
de watertemperatuur. Om er voor te zorgen dat iedereen lekker kan zwemmen, hebben wij besloten het zwemseizoen
aan te passen naar drie maanden.

Bijeenkomst voor
veteranen in Heiloo
De nationale veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 juni in Den Haag. Ieder jaar geven we in Nederland
eind juni landelijk aandacht aan onze 140.000 Nederlandse
veteranen. Het belangrijkste doel van deze veteranendag
is waardering te tonen voor onze veteranen en kennis over
veteranen te vergroten. Niet alleen voor de veteranen uit de
Tweede Wereldoorlog, Nederlands Indië, Nieuw-Guinea en
Korea, maar ook veel jonge veteranen, die zich hebben ing

Om deze scenario’s te onderzoeken heeft de wethouder
gesprekken met andere gemeenten, sportbureaus, commerciële partijen en inwoners. De uitkomsten daarvan moeten in
oktober aan de commissie Maatschappelijke Zaken worden
teruggekoppeld en moeten zorgen voor een bezuinigingsvoorstel voor Het Baafje voor de komende jaren.

zet bij internationale vredesmissies in Libanon, Cambodja, de
Balkan, Irak of Afghanistan.
Veteranendag in Heiloo
Om onze waardering te tonen voor het werk van onze veteranen: oud en jong, organiseert de gemeente Heiloo jaarlijks
een bijeenkomst voor veteranen, die in Heiloo wonen. Deze
bijeenkomst voor veteranen in Heiloo vindt plaats op 9 juni
van 15.30 tot 17.30 uur in Restaurant Klein Varnebroek, De
Omloop 22 te Heiloo. De bijeenkomst heeft een informeel
karakter. De veteranen kunnen verhalen en ervaringen uitwisselen onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij kiezen in Heiloo voor een bijeenkomst op een andere dag

Heeft u ook ideeën voor Heiloo?

De gemeente Heiloo moet net als andere gemeenten in
Nederland bezuinigen. Wilt u ook meepraten over de bezuinigingen? Stuur dan een mail naar info@heiloo.nl met uw
gegevens, vermeld in de onderwerpregel: meepraten over
bezuinigingen.
> Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u
contact opnemen met mevrouw A. Busso-Besseling, afdeling
Welzijn, telefoonnummer 072 535 66 82.

dan de landelijke veteranendag. Zo kan iedereen eventueel
ook de landelijke bijeenkomst op zaterdag 25 juni in Den
Haag bezoeken.
Aanmelden voor de bijeenkomst in Heiloo
Heeft u belangstelling om naar de bijeenkomst te komen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar info@heiloo.nl onder
vermelding van Veteranendag of bellen met mevrouw K.
Adrichem, telefoonnummer 072 535 66 66.
> Meer informatie
Voor meer informatie over de landelijke veteranendag, kunt u
kijken op de website www.veteranendag.nl

De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar.

Bouwen en wonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de
publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Mededelingen

Ontvangen aanvraag omgevingsver-

Van Merlenlaan 7, zaaknr. 11 06050

het besluit een gemotiveerd bezwaar-

gunning

vergroten berging

schrift indienen bij burgemeester

verzending: 19 mei 2011

en wethouders van Heiloo, afdeling

De burgemeester van Heiloo maakt

Burgemeester en wethouders maken

De Ribben 3, zaaknr. 11 05126

Bestuursondersteuning, Postbus 1,

bekend, dat hij op 21 april heeft beslo-

Beheerverordening gemeentelijke

bekend dat de volgende aanvraag om

plaatsen erfafscheiding

1850 AA Heiloo. De datum van verzen-

ten mandaat te verlenen aan de hulpof-

begraafplaatsen

een omgevingsvergunning is ontvan-

verzending: 20 mei 2011

ding vindt u onder de omschrijving van

ficier van Justitie om te beslissen over

Nieuwe ontwikkelingen maken een

gen.

De Ribben 5, zaaknr. 11 05949

het plan.

het niet opleggen van een huisverbod,

herziening van de huidige beheerveror-

als de Risico Inventarisatie Huiselijk

dening uit 2007 noodzakelijk. Naast een

plaatsen erfafscheiding

Opleggen huisverbod

begraafplaatsen gemeente Heiloo 2011
vastgesteld.

De Droogmakerij 20 d,

verzending: 20 mei 2011

Beroep

geweld uitwijst dat een huisverbod niet

wijziging van de Wet op de lijkbezorging

zaaknr. 11 6280

Spiegellaan 2, zaaknr. 11 05400

Een bezwaar- of beroepsschrift heeft

van toepassing is. Het mandaat treedt

(inwerkingtreding 1 januari 2010) zijn ook

gedeeltelijk verandren bedrijfsgebouw

plaatsen erfafscheiding

geen schorsende werking. Indien er

in werking op 26 mei 2011.

wijzigingen nodig vanwege gewijzigde

ontvangstdatum: 16 mei 2011

verzending: 20 mei 2011

sprake is van een spoedeisend belang

Stationsweg 90, zaaknr. 11 04969

kunt u, nadat u een bezwaarschrift

Voor het wel opleggen van een huis-

uitbreiden rijwielstalling

heeft ingediend, tevens om een voorlo-

verbod is al een mandaat van kracht,

verzending: 19 mei 2011

pige voorziening (schorsing) vragen bij

dat ongewijzigd blijft.

Burgemeester en wethouders hebben

Zuiderloo uitwerkingsplan 1,

de voorzieningenrechter van de recht-

de volgende omgevingvergunningen

zaaknr. 10 15979

bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800

> Meer informatie

juni 2011. De verordening ligt vanaf don-

verleend.

bouwen van 22 woningen (Long- en

BG Alkmaar. Indien u van de laatstge-

Voor meer informatie kunt u contact

derdag 26 mei twaalf weken ter inzage

Freehouses)

noemde mogelijkheid gebruik maakt,

opnemen met mevrouw P. van der

bij de informatiebalie in het gemeente-

verzending: 19 mei 2011

bent u griffierecht verschuldigd.

Last, coördinator veiligheid, telefoon-

huis.

Verleende omgevingsvergunningen

Van der Feen de Lilleweg 3,

wet- en regelgeving, zoals de Europese
Dienstenrichtlijn.
Ter inzage
Deze verordening treedt in werking op 2

nummer 072 535 66 66.

zaaknr. 11 03064
bouwen woning

Bezwaar

verzending: 19 mei 2011

Als u het niet eens bent met een

Groenelaan 21, zaaknr. 11 05402

besluit waartegen bezwaar kan wor-

bouwen bijgebouw

den aangetekend, kunt u hiertegen

De gemeenteraad heeft op 9 mei

van de afdeling Beheer Openbare

verzending: 19 mei 2011

binnen zes weken na verzending van

de Beheerverordening gemeentelijke

Ruimte, telefoonnummer 072 536 66 66.

www.heiloo.nl

> Meer informatie
Vastgestelde verordening

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer N. Bets, hoofd

