Gemeentenieuws
woensdag 22 januari 2020

HOUD HET GROEN BINNEN UW PERKJE
en struiken die over de erfafscheiding heen
hangen op de stoep of de straat. Vooral op een
smalle stoep belemmert dit de doorgang en kan
het hinderlijk en gevaarlijk zijn. Zeker mensen
met een beperking hebben hier last van. Ook
ontstaan beschadigingen bij uitwijken voor een
tegenligger. Met name over de looproutes rond
het centrum krijgen wij regelmatig meldingen
binnen.

De gemeente Wormerland bestaat uit
Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor,
Wijdewormer, Neck en Jisp.
Bezoekadres
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer
Telefoon:
(075) 651 21 00
Fax:
(075) 651 22 44
E-mail:
antwoord@wormerland.nl
www.wormerland.nl
twitter:
@OVERwormerland
Postadres: Postbus 20, 1530 AA Wormer
Openingstijden
gemeentehuis (receptie)
- maandag tot en met donderdag van
8.30 uur tot 17.00 uur
- dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur
- vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur
Afspraak maken:
voor:
- Burgerzaken
- Vergunningen (Bouwen & wonen)
- Wmo-loket
- Werk, inkomen en zorg
De gemeente werkt op afspraak!
Afspraak maken digitaal via
www.wormerland.nl of op werkdagen tussen
8.30-11.30 uur (075) 651 21 00
Meldingen leefomgeving/openbare ruimte
Digitaal via www.wormerland.nl of
(075) 651 21 00
Milieustraat Molletjesveer
Op het bedrijventerrein Molletjesveer
Westknollendam 121A, Westknollendam
Voor het brengen van grofvuil:
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 08.00-16.00 uur
Voor het ophalen van grofvuil
Afspraak maken via: 0800-0700
OVER-gemeenten
Postbus 20
1530 AA Wormer (075) 651 21 00

WELSTAND &
MONUMENTEN
MOOI Noord-Holland adviseurs
omgevingskwaliteit
MOOI Noord-Holland is een onafhankelijke
en niet-commerciële adviesorganisatie
op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in
Noord-Holland. De gemeente Wormerland
is aangesloten bij de gecombineerde
adviescommissie Welstand van MOOI
Noord-Holland.
De commissie vergadert openbaar, in
principe elke even week op dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur in het stadhuis van
gemeente Zaanstad, Stadhuisplein 100
in Zaandam, naast het NS-station. Voor
informatie over de agenda kunt u contact
opnemen met taakveld Vergunning van de
gemeente.

Elk jaar keert het weer terug: overhangend
groen dat over de openbare weg en trottoirs
hangt en hinderlijk is voor alle gebruikers.

De gemeente roept haar inwoners op om bij
het onderhouden van de tuin het overhangende
groen ook weg te snoeien. Dit zijn de bomen

Regels
Algemene regel hierin is dat de totale vrije
doorgang op de weg en trottoir gewaarborgd
moet worden en er een vrije doorganghoogte is
van 4.20 m boven het wegdek.
Zullen we samen het groen binnen onze perken
houden? Alvast dank voor uw medewerking!

UW BOODSCHAP OP ONS DIGIBORD?
Wist u dat bij de ingang van Wormer, op de
Noordweg, een digibord staat waar verenigingen en culturele instellingen in Wormerland
gratis gebruik van mogen maken om wedstrijden, voorstellingen en evenementen aan te
kondigen?

Mogelijkheden en spelregels
• Uw boodschap wordt maximaal 2 weken
voorafgaand aan het evenement
gepubliceerd
• U levert zelf tekst aan van maximaal
5 regels van 16 tekens (spaties inbegrepen)

Lever uw tekst aan via communicatie@
over-gemeenten.nl. Zet in de onderwerpregel:
digibord WL. Wij zorgen ervoor dat uw
boodschap meedraait in de carrousel.

BEKENDMAKINGEN 22 JANUARI 2020
AFGEGEVEN APVVERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
EN ONTVANGEN MELDINGEN

Datum en tijdstippen
: 1 Februari 2020 van 12:00 uur tot 2 februari
			 2020 01:00 uur
Verzenddatum
: 15 januari 2020
Naam aanvrager
: Cafe Groos
Locatie/adres
: Dorpsstraat 206

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

Bij evenementenvergunningen, exploitatievergunningen en Drank- en
Horecavergunningen/ontheffingen
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een
bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient
schriftelijk bij de burgemeester te worden ingediend. Het bezwaarschrift
bevat uw naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het
besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt (door bijvoorbeeld een kopie
van deze brief mee te sturen), de reden van het bezwaar en eventueel
een volmacht indien het bezwaarschrift door een ander namens u wordt
ingediend.

: 488916
: Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
: 12 maart 2020 van 15:00 uur tot 19:00 uur
: 13 januari 2020
: Gemeente Wormerland
: Gemeente Wormerland

Zaaknummer
: 487796
Soort
: Objectvergunning plaatsing aanhangwagen
			 en oplegger
Datum en tijdstippen
: 10 februari 2020 van 7:00 uur tot 12:00 uur
Verzenddatum
: 14 januari 2020
Naam aanvrager
: Bekend bij de gemeente
Locatie/adres
: Nabij Zandweg 38, Wormer
Zaaknummer
: 489348
Soort
: Ontheffing plaatsing 20 sandwichborden voor
			 11 verschillende campagnes in opdracht van
			 Vervoerregio Amsterdam
Datum en tijdstippen
: 27 januari t/m 10 februari 2020, 2 maart t/m
			 16 maart 2020, 6 april t/m 20 april 2020,
			 20 april t/m 4 mei 2020, 11 mei t/m 25 mei
			 2020, 29 juni t/m 13 juli 2020, 27 juli t/m 10
			 augustus 2020, 17 augustus t/m 31 augustus
			 2020, 5 oktober t/m 19 oktober 2020, 9
			 november t/m 23 november 2020, 21
			 december 2020 t/m 4 januari 2021
Verzenddatum
: 14 januari 20202
Naam aanvrager
: ESH Media
Locatie/adres
: Diverse locaties binnen de gemeente
			Wormerland
Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

: 483157
: Objectvergunning t.b.v. inrichting bouwplaats
: 20 januari 2020 t/m 26 september 2020
: 15 januari 2020
: Ouwehand Bouw Gorinchem B.V.
: Nabij Sternstraat 1, Wormer

Melding
Zaaknummer
: 490548
Soort
: Melding incidentele festiviteiten voor het ten
			 gehore brengen van versterkte muziek
Datum en tijdstippen
: 4 april van 15:00 uur tot 22:00 uur
Verzenddatum
: 15 januari 2020
Naam aanvrager
: Dorpshuis Oostknollendam
Locatie/adres
: Dorpsstraat 95, Oostknollendam
Zaaknummer
: 490455
Soort
: Melding incidentele festiviteiten voor het ten
			 gehore brengen van versterkte muziek

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.
U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem verzoeken een
voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft
gemaakt. U kunt ook digitaal een beroep- en/of verzoekschrift indienen
bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bij vergunningen/ontheffingen op of aan de weg,
collectevergunningen en standplaatsvergunning
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een
bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient
schriftelijk bij het college te worden ingediend. Het bezwaarschrift bevat
uw naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het
besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt (door bijvoorbeeld een kopie
van deze brief mee te sturen), de reden van het bezwaar en eventueel
een volmacht indien het bezwaarschrift door een ander namens u wordt
ingediend.
Een bezwaar schorst niet de werking van de vergunning.
U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem verzoeken een
voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft
gemaakt.
U kunt ook digitaal een beroep- en/of verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Melding/kennisgeving
Tegen een melding/kennisgeving is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team APV vergunningen, bereikbaar via apv@over-gemeenten.nl of via 075 651 21 00.

BEKENDMAKINGEN 22 JANUARI 2020
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Ingediend op
Regnr:
Adres:
Plaats:
16 december 2019 WB-2019-0337 Weiver 1
Jisp
18 december 2019 WB-2020-0011 Nabij Bickershorn Oostknollendam
					
20 december 2019 WB-2020-0008 Dorpsstraat 261
Wormer
					
					
20 december 2019 WB-2020-0009 Engewormer 24
Wormer
					
27 december 2019 WB-2020-0007 Zuiderweg 64
Wijdewormer
					
					
6 januari 2020
2020omg006
Dorpsstraat 13
Jisp
					
					

Plan:
Plaatsen dakkapel
Baggerdepot
Oostknollendam
Aanbouw aan de
achterzijde van het
woonhuis
Vervangen
Engewormerbrug
Uitbreiding aan de
achterzijde van
woonhuis Zuid
Plaatsen tijdelijke
containers t.b.v.
woonruimte

De oplaadpunten, ieder voor 2 elektrische auto’s, worden aangegeven door verkeersbord E08o
met het onderbord “alleen elektrisch opladen. In de aangewezen parkeerplaatsen mag uitsluitend
geparkeerd worden om elektrische voertuigen op te laden en is tevens parkeerverbod voor andere
voertuigen. Hiervoor zijn (concept)verkeersbesluiten opgesteld.
Ter inzage en informatie
De (concept)verkeersbesluiten met bijbehorende tekeningen kunt u op afspraak voor een periode
van zes weken (tot 4 maart 2020) inzien op het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren
te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de gemeente.

BURGERLIJKE STAND
tot en met 14 januari 2020

De stukken en/ of ontwerpbesluiten kunt u op afspraak inzien.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE:
Besluitdatum
Regnr:
Adres:
Plaats:
13 januari 2020
WB-2019-0313 Weiver 2
Jisp
					
15 januari 2020
WB-2019-0309 Sternstraat 23
Wormer
					
15 januari 2020
WB-2019-0310 De Welving 18
Wijdewormer
					
13 januari 2020
WB-2019-0315 Snijderstraat 1
Wormer
9 januari 2020
WB-2019-0332 Zuiderweg 41/41A Wijdewormer
					
					

Plan:
Kappen boom obs de
Harpoen
Plaatsen dakkapel en
kozijn voorgevel
Plaatsen nieuwbouwwoning
Kappen 5 bomen
Splitsen
stolpboerderij naar
2 wooneenheden

Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:
Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met
uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Overleden
Floris, Lourentius Nicolaas, 89 jaar, echtgenoot van M.C. Rozemeijer;
Spijkstra, Gooitzen, 70 jaar, echtgenoot van F.D.J. Kortenschijl;
Scheffer, Jacob, 81 jaar, echtgenoot van M.G. Veenis;
Punt, Agatha Catharina Elizabeth, 87 jaar, weduwe van K. Rijkes

DE RAAD VERGADERT
Agenda voorronden Wormerland dinsdag 28 januari 2020

Groene vergaderzaal

Witte vergaderzaal

Voorzitter: R.T.F. van Wanrooij
Griffier: J. Vullings

Voorzitter: P.J.M. Fens
Griffier: N. Kooij

19.30 - 21.00
		
		
		
		
		

Presentaties Stand van
zaken verduurzaming
sportlocaties en zwembad
het Zwet
(pfh. Schalkwijk en van
Waaijen)

20.00 - 20.30
		
		
		
		
		
		

Algemene Zaken
Elke raadsavond worden
diverse algemene zaken
behandeld zoals ingekomen
brieven, stukken ter
kennisname en het vaststellen
van besluitenlijsten.

21.00 - 22.30
		

Rapport Zelfevaluatie
(pfh. Tange) (nazending)

20.30 - 21.30
		
21.30 - 22.30
		

Consultatie Dienstverleningsvisie (pfh. Halewijn)
Consultatie Omgevingsvisie
(pfh. Berkhout)

HERKENT U UW EIGENDOM?
De handhavers hebben een caravan aangetroffen in de Koningsvarenstraat. Dit is niet toegestaan
volgens artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening van Wormerland 2017. Wij zijn
voornemens deze te verwijderen.
U heeft tot 14 dagen na publicatie van dit bericht de tijd om de caravan weg te halen, daarna
geven wij de firma Hoogwout hiertoe opdracht. Vanaf dat moment kunt u contact opnemen met
Hoogwout, telefoon 075 614 5097, om uw eigendom tegen gemaakte kosten vrij te kopen. Meldt
de eigenaar zich niet,
dan worden de spullen na drie maanden
vernietigd.
Bezwaar: belanghebbenden kunnen op
grond van artikel 7.1
Awb binnen 6 weken
na bekendmaking
van dit besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij B&W. Informatie:
U kunt contact
opnemen met de
gemeente, telefoon
075 651 2100 en vragen naar de afdeling
handhaving.

VOORNEMEN TOT TOEWIJZING
OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S
Het College B&W van Wormerland is voornemens om oplaadpunten voor elektrische auto’s te
plaatsen op de volgende locaties:
- Koningsvarenstraat Wormer (parkeerterrein flats)
- Kees Jongensstraat Wormer
U kunt de beoogde locaties vinden op de site https://laadkaart.mrae.nl/ door in het veld zoek
op adres één van de bovengenoemde locaties in te voeren. De locaties met een oranje B zijn in
voorbereiding.

Agenda raadsvergadering Wormerland dinsdag 4 februari 2020

Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: J.A. Vullings
Aanvang: 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Vragenhalfuurtje
Debatspunten
Vaststelling van het woordelijk verslag van de raad van 17 december 2019
Rapport Zelfevaluatie (nazending)
Raadsvoorstel Zienswijzen VVI
Zienswijze Wormerland op ambitiedocument Twiske-Waterland
Invoering startperiode WVGGZ
Bekrachtiging geheimhouding raadsbericht 439134
Sluiting

Agenda raadsvergadering Wormerland dinsdag 11 februari 2020

Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: J.A. Vullings
Aanvang: 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en welkom
Vaststellen agenda
Mededelingen
Voordracht burgemeester (gedeelte besloten)
Sluiting

Voor meer informatie kunt u tevens het Raadsinformatiesysteem raadplegen.

