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Inspraakreacties  
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen schriftelijk reacties worden ingediend gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw M. Zeedijk. Het beeldkwaliteitsplan is vanaf heden 
ook beschikbaar op de website van de gemeente Langedijk.  

Na afhandeling van de inspraakreacties zal het gedetailleerd beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan staat geen bezwaar of beroep 
open. 

Burgemeester en wethouders van Langedijk, 

De secretaris    De burgemeester 

E. Annaert    drs. J.F.N. Cornelisse 

 
Bekendmaking  
Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van  geen bedenkingen “te 
bouwen bedrijfswoning met bedrijfshal aan de Wagenw eg/Veertweg in het kader van 
een bedrijfsverplaatsing” 
Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat zij van plan zijn medewerking te verlenen aan 
de bouw van een bedrijfswoning met bedrijfshal op het perceel Wagenweg/Veertweg te Noord-Scharwoude. 
Omdat het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan wordt deze omgevingsvergunning 
voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo (We t 
algemene bepalingen omgevingsrecht), juncto afdeling 3:4 Awb(algemene wet bestuursrecht). De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, (die op 22 november 2011 
door de gemeenteraad is afgegeven) voor het plan liggen vanaf donderdag 1 december 2011 tot en met 
woensdag 11 januari 2012 ter inzage in het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Tevens liggen 
de stukken ter inzage in de openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude, het Behouden 
Huys Oudkarspel, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras. 

Gedurende de ter inzage termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude. Voor 
het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzage termijn contact op te 
nemen met mevrouw M. Smit van de afdeling Beleid en Projecten voor het maken van een afspraak. 

Wij wijzen u erop dat te zijner tijd tegen de definitieve omgevingsvergunning geen bezwaar kan worden 
gemaakt. Als de omgevingsvergunning is verleend kunnen alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning, beroep instellen bij de rechtbank te Alkmaar. 

Langedijk, 23 november 2011 
Burgemeester en wethouders van Langedijk 

 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure  
Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: 

- Voor: slopen bestaande woning en bouwen nieuwe woning, locatie: Dorpsstraat 741, Oudkarspel; 
datum ontvangst: 15 november 2011 

- Voor: veranderen indeling, locatie: Handelskade 9, Noord-Scharwoude; datum ontvangst: 17 
november 2011 
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