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Gemeente Texel

Bekendmakingen
Vrijdag 7 januari 2022
__________________________________
Alle publicaties over bouwzaken en
evenementen kunt u inzien op
www.overheid.nl/berichten-over-uw buurt.
Hier staat ook wanneer u bezwaar of beroep
kunt indienen. U kunt ze ook opvragen bij
de publieksbalie via gemeente@texel.nl of
14 0222.
------------------------------------------------------------------

Bouwzaken
Omgevingsvergunningen, aangevraagd
Gerritslanderdijkje 39 Den Burg. Nieuwbouw
van een stolp en bijbehorend bouwwerk.
Gerritslanderdijkje 128 Den Burg. Vergroten
van een recreatiewoning en legaliseren van
een berging.
Oosterenderweg 8 De Waal. Plaatsen van
neen zonneweide.
Nabij Nieuwlanderweg 94 De Waal. Maken
van een tweede ambulancepost te Texel.
Stengweg 8 De Cocksdorp. Nieuwbouw van
een recreatief opstal.
Omgevingsvergunning, verlengen
beslistermijn vanwege planaanpassing
Burgerhoutstraat 7 Den Burg. Uitbreiden van
een woning.
------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunningen, verleend
Californiëweg 361 De Koog. Uitbreiden van
een zomerhuis.
Zanddijk 70 De Cocksdorp. Uitbreiden van
een zomerhuis).
Hogereind 40A (M 2141) De Waal.
Nieuwbouw van een woonhuis.
Gemeente Texel

Pelikaanweg 73F De Koog. Nieuwbouw van
een bedrijfswoning met inpandig zomerhuis.
Kamperfoelieweg 43 De Koog. Plaatsen van
een buitensauna.
Bosrandweg 485 D en E (T 3606) De Koog.
Nieuwbouw van 2 zomerhuizen.
Roggeslootweg 329 De Cocksdorp. Uitbreiden
van een zomerhuis en legaliseren van een
berging.

Vergaderingen

Mededelingen

Woensdag.12 januari 2022 om 13.30 uur,
commissie Bezwaarschriften (digitaal)
Meer Informatie of de vergadering bijwonen?
Zie
www.texel.nl/commissiebezwaarschriften.

Inzamelen Kerstbomen
Op woensdag 12 januari is het inzamelen
van de kerstbomen.
Kijk voor de tijd en de locaties op
www.texel.nl/kerstbomen.

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

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

Verkeer

Aanwijzingsbesluit vastgesteld

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

Verkeersbesluiten vastgesteld
Opheffen van algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Burg.
Instellen van algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Burg
en De Koog.
Aanbrengen van fietsstroken in Den Burg.
Fietsvriendelijk maken van bestaand
fietspad in De Koog.

Het aanwijzingsbesluit parkeren Texel 2021
is vastgesteld en gaat in op 1 januari 2022.

Ontwerp bestemmingsplan, ter inzage
leggen
Postweg 145 De Cocksdorp. Vergroten van
de bedrijfsbestemming, verwijderen van een
aangrenzende agrarisch bouwvlak en
plaatsen van een extra schuur.
Het
Het ontwerpplan ligt van 11 januari 2022 tot
en met 21 februari 2022 ter inzage bij de
publieksbalie. De stukken zijn digitaal
beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl,
Imronummer NL.IMRO.0448.BUI2021BP0001on01.
------------------------------------------------------------------

Evenementen
Evenementenvergunning, aangevraagd
Den Burg. De 16e editie van De Zestig van
Texel op 27 maart 2022.
------------------------------------------------------------------

Evenementenvergunning, verleend en
verzonden
De Cocksdorp. Cultuurnacht Texel op
12 februari 2022.
------------------------------------------------------------------

Instructie verkeersregelaars
Ga naar www.texel.nl/verkeersregelaars
voor de Code Verkeersregelaars.
------------------------------------------------------------------

De besluiten zijn in te zien op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
------------------------------------------------------------------

Tijdelijke verkeersmaatregels
In De Koog, Den Burg en de polder Eierland
zijn er de komende maanden
wegwerkzaamheden. Hiervoor worden
wegen afgesloten, zijn er
snelheidsbeperkingen en wordt
éénrichtingsverkeer ingesteld.
Meer informatie hierover staat op
www.texel.nl/werk-in-uitvoering/ U kunt
ook contact opnemen met de heer D. van
Sijp, telefoon 0222-362177.
------------------------------------------------------------------

Het besluit is in te zien op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Bezwaar indienen is niet mogelijk.
------------------------------------------------------------------

Verkiezingen, kandidaatstelling
De lijsten van de kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen kunnen op 31
januari 2022 van 09.00-17.00 uur ingeleverd
worden bij het centraal stembureau in het
gemeentehuis.
Meer informatie hierover staat op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
------------------------------------------------------------------

Verkiezingen, geldigheid lijsten,
kandidaten en nummering
kandidatenlijsten
Op 4 februari 2022 is er om 16.00 uur een
openbare zitting van het centraal
stembureau.
Hierin wordt een besluit genomen over de
kandidatenlijsten, de hierop voorkomende
kandidaten, de aanduiding van de politieke
groepering en de nummering van de
ingeleverde lijsten.
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Meer informatie hierover staat op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
------------------------------------------------------------------

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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