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UITNODIGING OPEN BIJEENKOMST
OMGEVINGSVISIE WORMERLAND

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

Op maandag 14 oktober 2019 organiseert de
gemeente Wormerland een inloopavond om
bewoners, bedrijven, verenigingen en instellingen
te betrekken bij de Omgevingsvisie voor de
gemeente Wormerland. De bijeenkomst vindt
plaats van 19.30 - 21.00 uur in het gemeentehuis
(Koetserstraat 3, Wormer). U bent van harte
uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te
zijn. Het is inloop, dus u kunt op ieder moment
binnenlopen of eerder vertrekken.
De gemeente Wormerland werkt hard samen

met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos
aan het opstellen van een omgevingsvisie voor
Wormerland, een document waarin ambities en
doelstellingen worden vastgelegd. De visie gaat
bijvoorbeeld over wat er moet gebeuren voor een
veilige, gezonde en prettige leefomgeving voor
iedereen. Voor het opstellen van dit verhaal is uw
mening zeer belangrijk.
Tijdens de inloopavond horen wij graag van u
wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Wormerland. En uiteraard zijn we ook benieuwd hoe

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

ED VERTELT…
VERHALEN UIT HET VELD

lijden van een klant. De GGD Amsterdam doet
onderzoek naar de melding. Daarna volgt advies
aan de gemeente over het vervolgproces.

BURGERLIJKE
S TA N D
tot en met 1 oktober 2019
Geboren
Fay Rosa de Jong, dochter van
A.G.W. de Jong en C. Schoehuijs
Jax Vriens, zoon van J. Vriens en
R. Londeman
Met ingang van 1 oktober 2019 hebben de
gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Wormerland
en Waterland GGD Amsterdam aangewezen
als toezichthouder op de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) 2015. Vanaf heden
kunnen de zorgaanbieders voor het melden van
een calamiteit, geweldvoorval of signaal in het
kader van de Wmo terecht bij GGD Amsterdam
of via de website van de gemeente www.
wormerland.nl.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om een
toezichthouder aan te stellen op grond van
artikel 6.1 Wmo 2015. GGD Amsterdam heeft
toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de
Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt
hiermee het publiek belang.
Zorgaanbieders zijn verplicht te melden als er
iets mis is gegaan tijdens de uitvoering van een
Wmo taak. Bijvoorbeeld door menselijke fouten,
bij seksueel misbruik of het onverwacht over-

Gehuwd/Geregistreerd partnerschap
S.J.P. Bommer en M.C.A. de Lange
Overleden
Bob van Aalst, 85 jaar, echtgenoot
van T. Dibbets;
Johannes T.M. Beenen, 73 jaar,
echtgenoot van P.H.C. Schlatmann

A S FA LT E R I N G S W E R K Z A A M H E D E N Z U I D E R W E G
EN MUNNIKDIJKWEG TE WIJDEWORMER
Het Hoogheemraadschap gaat binnenkort
werkzaamheden uitvoeren in Wormerland.
Tijdens deze wegwerkzaamheden wordt
de weg afgesloten voor al het doorgaande
verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. Met de bereikbaarheid van de
woningen wordt rekening gehouden. Vaak zijn
de woningen met de auto te bereiken en vrijwel
altijd lopend of met de fiets. Alleen tijdens freesen asfaltwerkzaamheden zijn woningen minder

GARNALEN
Menig mens heeft er geen weet van, er
zwemmen garnalen in onze wateren. De meeste
zijn minuscule zoetwatergarnaaltjes, maar er
is een soort die wel 10 cm groot wordt: de
brakwatersteurgarnaal. Eens krioelde het in heel
Wormerland van deze soort.
Beroepsvissers gebruikten deze garnalen als
aas voor het vangen van paling. Echter door
verzoeting is de brakwatergarnaal zeldzaam
geworden. Je vindt ze nu nog op plekken waar
het water licht brak is. In onze gemeente is er
nog een restpopulatie te vinden in de Wijde
Wormer.

Ed Zijp is toezichthouder in het
Wormer- en Jisperveld

Wij hopen u daar te treffen!

GGD AMSTERDAM NIEUWE TOEZICHTHOUDER OP
D E W E T M A AT S C H A P P E L I J K E O N D E R S T E U N I N G

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

het beter kan. U heeft tijdens deze bijeenkomst
onder andere de kans om een korte enquête in
te vullen, in gesprek te gaan met beleidsmedewerkers, en uw droombeeld voor Wormerland
op een kaartje te schrijven en te hangen in de
‘dromenboom’. De komende tijd zullen meerdere
van dit soort inspraakmomenten volgen. De
resultaten verwerken wij en geven wij een plek in
de toekomstvisie van Wormerland.

goed of zelfs helemaal niet te bereiken met de
auto. Deze werkzaamheden duren meestal 3 à
4 dagen
Waar en wanneer vindt het project plaats?
Munnikdijkweg Wormerland
Van de Zuiderweg aansluiting fietspad tot de
Oude Provincialeweg
Asfalteren in week 42, 43. 44 en 45 (14 oktober
t/m 8 november)

Zuiderweg Wormerland
Van Ramsbeek tot en met het rode plateau nabij
huisnummer 70
Asfalteren in week 42 en 43 (14 t/m 25 oktober)
Nadere informatie
Voor nadere informatie en vragen verwijzen wij u
naar de website van het Hoogheemraadschap:
bit.ly/2oKzWPt

BIJEENKOMST ‘SAMEN IS LEUKER DAN ALLEEN’
S A M E N I E T S D O E N O F O N D E R N E M E N I S VA A K N E T I E T S L E U K E R D A N A L L E E N
RSWP/Dienstencentrum Wormerland organiseert op maandag 21 oktober van 13:00 – 14:30
uur in De Omslag in Wormer een bijeenkomst
waar u anderen kunt ontmoeten. Houdt u
bijvoorbeeld van wandelen, fietsen, naar de film
gaan of een museum bezoeken? Wilt u mensen
leren kennen om dit samen te doen of om wel-

licht een nieuwe hobby op te pakken? Kom dan
langs! De bedoeling van deze middag is om te
kijken welke gezamenlijke interesses er zijn en
matches te gaan maken in twee- of meertallen.
Met elkaar maken we afspraken om iets leuks
te ondernemen. Het gaat niet om relaties, maar
om vriendschappen.

De bijeenkomst wordt gegeven in de grote zaal
van De Omslag, Faunastraat 68 in Wormer.
Aanmelden kan bij RSWP/Dienstencentrum
Wormerland 075-6419668 (ma t/m vr 09:30 –

12:00 uur) of info@dcwormerland.nl. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Inge Mieremet via
bovenstaand telefoonnummer of i.mieremet@
rswp.eu.

