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Gemeente Texel
omgevingsvergunningen zijn verleend. Verleende
omgevingsvergunningen worden gepubliceerd.

Bekendmakingen
Vrijdag 19 november 2021
__________________________________

Bouwzaken
Omgevingsvergunningen, aangevraagd
1797AJ Hoge Achterom Den Hoorn, zaak
3087902. Plaatsen van 2 kassen.
1795KG Zanddijk 148 De Cocksdorp, zaak
3087911. Uitbreiden van een zomerhuis.
1791LJ Westergeest 7 Den Burg, zaak
3082509. Restaureren en verbouwen van een
stolpboerderij.
1795HB Roggeslootweg 495 De Cocksdorp,
zaak 3087842. Uitbreiden van een
zomerhuis.
1796NA Bosrandweg 237 De Koog, zaak
3087868. Bouwen van een zomerhuis.
1791CG Binnenburg 11 Den Burg, zaak
3089269. Verbouwen van een kantoorpand
naar 6 appartementen.
1796NH Bosrandweg (sectie T, nummer
3606) De Koog, zaak 3090081. Bouwen van 2
zomerhuizen.
Omgevingsvergunning, verlengen
beslistermijn vanwege planaanpassing
1795JP Postweg 10A De Cocksdorp, zaak
3065046. Plaatsen van vlaggenmasten en
verwijsborden.
1795LP Krimweg 38, 38A, 38B en 38C De
Cocksdorp, zaak 3057829. Bouwen van 2
recreatieve gebouwen.
1797AR Naalrand 14 Den Hoorn, zaak
3055964. Verbouwen van een woonhuis.
TegenTexel
deze kennisgevingen
u geen200,
bezwaren
Gemeente
| Postadreskunt
Postbus
1790
maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de

------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunningen, verleend
1792 Lancasterdijk (Utopia/De Schorren)
Oosterend, zaak 3080070. Plaatsen van een
mobiele wadwachtershut (verzonden
11 november 2021).
1796NP Pelikaanweg 43 De Koog, zaak
3082108. Uitbreiden van een zomerhuis
(verzonden 11 november 2021).
1791NG Gerritslanderdijkje 132 Den Burg,
zaak 3076898. Plaatsen van een berging
(verzonden 12 november 2021).
1791NG Gerritslanderdijkje 132 Den Burg,
zaak 3081715. Wijzigen situatie (verzonden
15 november 2021).
1796PR Californiëweg 182 De Koog, zaak
3073932. Uitbreiden van een zomerhuis
(verzonden 16 november 2021).
1795AG Langeveldstraat 27 De Cocksdorp,
zaak 3077839. Verbouwen van een woonhuis
(verzonden 16 november 2021).
U kunt deze vergunningen inzien op
www.overheid.nl (berichten over uw buurt)
of opvragen bij de publieksbalie via
gemeente@texel.nl of 14 0222.

1791 NS Tempelierweg 40 Den Burg, zaak
2979606. Verplaatsen van het bouwvlak
binnen de bestemming ‘Recreatie –
Verblijfsrecreatieve terreinen.
De ontwerpbesluiten met bijbehorende
stukken liggen van 23 november 2021 tot en
met 3 januari 2022 op afspraak ter inzage
bij de publieksbalie. De stukken zijn verder
te raadplegen op www.texel.nl (zoekwoord
bestemmingsplan) en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tijdens de termijn van inzage kan iedereen een
mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar
maken bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Texel, Postbus 200,
1790 AE Den Burg.
------------------------------------------------------------------

Rectificatie ter inzage leggen ontwerp
bestemmingsplan
Rectificatie van eerdere publicatie (krant 1 oktober
2021) van het ontwerp bestemmingsplan Molenbuurt
5 en Spangerweg 23. Dit plan is niet gelijktijdig met
de ter inzage legging gepubliceerd in het
Gemeenteblad en op Ruimtelijke Plannen. Daarom
deze rectificatie en nieuwe inzagetermijn.

deze woning aan de regels voor een
recreatieve opstal. Samen met een
procedure voor het aanwijzen als
gemeentelijk monument wordt dit unieke
pand behouden voor de toekomst.
Het ontwerpplan ligt van 16 november 2021
tot en met 27 december 2021 op afspraak
ter inzage bij de publieksbalie De genoemde
stukken zijn digitaal beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl (Imronummer
NL.IMRO.0448.BUI2021BP0001-on01 en via
www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen of
bestemmingsplannen in procedure).
Tijdens de termijn van inzage kan iedereen een
mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar
maken, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
------------------------------------------------------------------

Evenementen en
standplaatsen
Incidentele standplaatsvergunning,
verleend en verzonden
1791 EZ Den Burg, zaak 3086858.
Oliebollenverkoop aan de Vogelenzang op
31 december 2021. Gymnastiek Vereniging
Texel (verzonden 15 november 2021).

Het volgende ontwerp bestemmingsplan met
bijbehorende stukken wordt ter inzage
gelegd.
Wilt u het besluit en andere stukken inzien?
(1793 EJ en 1793 EG) Molenbuurt en
Stuur een e-mail naar gemeente@texel.nl of
Een belanghebbende kan (binnen 6 weken na
Spangerweg De Waal, zaak 2946231.Wijzigen
verzenddatum) tegen deze besluiten bezwaar maken.
bel 14 0222.
Informatie hierover kunt u vinden bij de vergunning
van de bestemming van de recreatieve
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
op www.overheid.nl (berichten over uw buurt).
verzending tegen deze besluiten bezwaar maken bij
opstal Molenbuurt 5 naar ‘Wonen’
-----------------------------------------------------------------de burgemeester.
(plattelandswoning) en wijzigen van de
-----------------------------------------------------------------Bestemmingsplan, Ontwerp
bestemming van Spangerweg 23 van ‘Wonen’
wijzigingsbesluiten ter inzage
Instructie verkeersregelaars
naar ‘Recreatie - Recreatieve opstal’. De
1797 RA Hoornderweg 40 Den Hoorn, zaak
Ga naar www.texel.nl/verkeersregelaars
reden is behoud van de naoorlogse
3014697. Omzetten van bestemming
voor de Code Verkeersregelaars.
noodwoning Spangerweg 23. Deze
-----------------------------------------------------------------‘Agrarisch - Oude Land’ naar ‘Wonen –
noodwoning
voldoet
meer
aan 287
de | E gemeente @texel.nl |
AE DenVrijkomende
Burg | Bezoekadres
15, 1791 AT Den
Burg | T 14
0222 |niet
F 0222
– 362
agrarischeEmmalaan
bebouwing’.
huidige eisen voor een woning. Wel voldoet

www.texel.nl
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Mededelingen
Archeologische verwachtingskaart
Waddenzee en Noordzee Texel vastgesteld
Hierop staat waar in de zeebodem kans is
om scheepswrakken aan te treffen.
De kaart staat op Archeologischeverwachtingskaart-Waddenzee-Texel-v2vastgesteld.pdf
Een zienswijze indienen is niet mogelijk.
------------------------------------------------------------------

Openingstijden Publieksbalie
De publieksbalie is alleen op afspraak geopend. U
kunt hiervoor van maandag 08.30 tot en met vrijdag
16.30 uur bellen naar 14 0222 of 0222-362121.

Wilt u de bekendmakingen per e-mail
ontvangen? Meld u aan op www.texel.nl
__________________________________
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