
Aanwijsbesluit locatie aanbiedplaatsen rolemmers, 16-018,

Stalpaertstraat/Reviusstraat, Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat met toepassing van afd.

3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht de aanwijsbesluiten, in de vorm van locatietekeningen, met

de aanwijzingen van de locaties voor aanbiedplaatsen voor rolemmers en andere relevante stukken.

Het aanwijsbesluit is in te zien via de link: 201404- gevolgd door: 16-018 het aanwijsbesluit is aan de

linkerkant te downloaden.

 

Het gaat hierbij om de aanwijsbesluiten waarvoor geen zienswijzen zijn ingebracht binnen de gestelde

reactietermijn van zes weken.

 

Het betreft de concept aanwijsbesluiten met het kenmerk 201403- gevolgd door: 16-018 ( Stalpaert-

straat/Reviusstraat).

 

Bij de bepaling van de locaties zijn de volgende (beleids)criteria getoetst: doelmatige inrichting open-

bare buitenruimte, beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersveiligheid, de arbeidsbe-

lasting voor inzamelaars, financiële en inzamellogistieke aspecten en fysieke (on)mogelijkheid om rol-

emmers te plaatsen. Voorts wordt een afstand tot 75 meter tussen perceel en aanbiedplaats als laag-

drempelig gezien. In uitzonderingsgevallen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan het

college van burgemeester en wethouders afwijken van deze afstand.

 

Tegen de bovengenoemde aanwijsbesluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die

zienswijzen over het concept aanwijsbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over het concept aanwijsbesluit naar voren

te hebben gebracht.

 

Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den

Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen

van beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Inzage

De aanwijsbesluiten en het beleid zijn in te zien of te printen bij de publieksbalie met ingang van 12

november 2014. Zie www.alkmaar.nl/22029 voor het adres en de openingstijden.
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