Gemeentenieuws
woensdag 12 februari 2020

CERTIFICERING BEREIKBAARHEID
GEMEENTEHUIS WORMERLAND
Op woensdag 5 februari heeft het ‘Platform voor mensen met een beperking’ een oorkonde
uitgereikt aan burgemeester Peter Tange en wethouder Kees van Waaijen. Zij kregen
deze oorkonde omdat het gemeentehuis van Wormerland voldoet aan de criteria van
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking.
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

Bij een controle van het gemeentehuis is door
bovengenoemd Platform geconstateerd dat het
gemeentehuis aan alle voorwaarden en eisen
voldoet om gecertificeerd te worden. Behalve
het in ontvangst nemen van de oorkonde,
mochten Peter Tange en Kees van Waaijen ook
een sticker plakken op de buitenzijde van de
toegangsdeur van het gemeentehuis.

VIJF MEI COMITÉ ORGANISEERT
L A AT S T E B E V R I J D I N G S
BANNETOCHT
Sinds de viering van 50 jaar bevrijding in
1995 organiseert het 5 mei comité met alle
kernen van Wormerland de Bannetocht,
een fiets/wandeltocht over 26 km door alle
kernen: Wormer, Spijkerboor, Wijdewormer/
Neck, Jisp en Oost Knollendam. Naast
het vieren van de vrijheid is er altijd een
aanvullend thema dat betrekking heeft
op het leven in en om Wormerland, zoals
grondvondsten, wind en water, stolpen,
molens, monumenten, muziek, kunst,
industrie, bruggen en sluizen, enzovoort.

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

ED VERTELT…
VERHALEN UIT HET VELD

jij dit weg?

Na 25 jaar leggen we hiermee nog steeds de
verbinding van alle dorpen tot één Wormerland.
Het bestuur heeft het altijd met veel plezier georganiseerd maar de leden zijn ook allemaal 25
jaar ouder geworden en zij hebben besloten om
dit jaar de laatste Bannetocht te organiseren.
Neemt u het stokje over?
Wat zou het geweldig zijn als enthousiaste mensen uit alle kernen zich zouden aanmelden om
het stokje over te nemen voor het behoud van
deze sportieve en culturele 5 mei fiets/wandeltocht, de Bevrijdings Bannetocht. Enthousiaste
aspirant organisatoren kunnen zich aanmelden
bij de voorzitter van het 5 mei comité Wormerland, Co Dovis via j.dovis@quicknet.nl.

Deze dingen vallen onder harde

kunststoffen

en mogen naar het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we ze recyclen.

hvcgroep.nl/plastic

UW BOODSCHAP OP ONS DIGIBORD?

tot en met 4 februari 2020

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?

Overleden
Sivro, Jasmin, 40 jaar

Mogelijkheden en spelregels
• Uw boodschap wordt maximaal 2 weken

BURGERLIJKE STAND

K AT T E N
Op de foto een loerende kat op drie badende
grutto‘s. Nu zal de oplettende lezer denken,
grutto’s in december, dat kan niet! Klopt, onze
grutto’s zitten al lang en breed te overwinteren
op de West Afrikaanse rijstvelden. Toch is de
foto actueel i.v.m. de discussie in Nederland
over loslopende katten.
Vogelliefhebbers maken zich grote zorgen over
de grote aantallen vogels die elk jaar ten prooi
vallen aan, voor velen, dit geliefde huisdier.
Binnen houden is hun advies, maar dat valt niet
mee want instinct is nu eenmaal niet te temmen.
In vroege tijden werden katten gehouden om
ongedierte van het erf te houden. Tegenwoordig
hebben ze de functie als gezelschapsdier en
troost voor veel mensen. En eerlijk gezegd niks
zo rustgevend als een spinnende poes in huis
als ze maar van de grutto ’s afblijven.

Ed Zijp is toezichthouder in het
Wormer- en Jisperveld

waar gooi

WIE NEEMT HET STOKJE OVER?

Milieustraat Molletjesveer
Op het bedrijventerrein Molletjesveer
Westknollendam 121A, Westknollendam

OVER-gemeenten
Postbus 20
1530 AA Wormer (075) 651 21 00

Het Platform voor mensen met een beperking
is een zelfstandige werkgroep die ondersteund
wordt door het Dienstencentrum van
Wormerland. De doelstellingen van het Platform
is dat mensen met een beperking zonder
belemmeringen gebruik kunnen maken van
alle openbare ruimtes, wegen en paden in
de Gemeente Wormerland. Het platform wil
dit bereiken door regelmatige controles uit te
voeren op bereikbaarheid, toegankelijkheid
en bruikbaarheid. Indien nodig wijzen zij de
Gemeente of de eigenaar erop dat er iets
mankeert om de doelgroep onbelemmerd te
laten deelnemen aan de samenleving.

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 12 FEBRUARI 2020
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

AFGEGEVEN APV-VERGUNNINGEN

Ingediend op
Regnr:
28 januari 2020
2020omg053
			
29 januari 2020
2020omg055
31 januari 2020
2020omg075
2 februari 2020
2020omg071
3 februari 2020
2020omg076

Afgegeven APV-vergunningen/ontheffingen en ontvangen meldingen

Adres:
Lepelbladstraat 33
Accra 31
Dorpsstraat 196
Talingstraat 49
Dorpsstraat 85

Plaats:
Wormer

Plan:
Kappen boom

Wormer
Wormer
Wormer
Oostknollendam

Plaatsen dakopbouw
Kappen boom
Kappen boom
Legaliseren aanlegsteiger

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

VERLEENDE REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Verzenddatum
Regnr:
Adres:
Plaats:
6 februari 2020
WB-2019-0283 Dorpsstraat 57
Jisp
					
3 februari 2020
2020omg067
Dorpsstraat 48 P Jisp
6 februari 2020
WB-2019-0333 De Welving 20
Wijdewormer
3 februari 2020
2020omg068
Kees JongensWormer
			
straat 5
6 februari 2020
WB-2019-0337 Weiver 1
Jisp
29 januari 2020
2020omg015
Zuiderweg 5
Wijdewormer

Plan:
Plaatsen nieuwbouw
woning
Kappen boom NOODKAP
Plaatsen woning
Kappen 8 bomen
Plaatsen dakkapel
Plaatsen schuurtje

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).

VOORNEMEN TOT TOEWIJZING OPLAADPUNT
VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S
Het College B&W van Wormerland is voornemens om een oplaadpunt voor elektrische auto’s te
plaatsen op de volgende locatie:
- Poortwachter Wormer
U kunt de beoogde locatie vinden op de site https://laadkaart.mrae.nl/ door in het veld zoek op
adres van de bovengenoemde locatie in te voeren. De locaties met een oranje B zijn in
voorbereiding.
Een oplaadpunt, is voor 2 elektrische auto’s, wordt 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 is een (concept)verkeersbesluit opgesteld.
Ter inzage en informatie
Het (concept)verkeersbesluit met bijbehorende tekening kunt u op afspraak voor een periode van
zes weken (tot 25 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.

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres
		

: 489464
: Evenementenvergunning Bockbierfestival
: 16 mei en 17 mei 2020 van 13:00 uur tot 23:00 uur
: 31 januari 2020
: Stichting Zaanse Bokketochie
: Het Heerenhuis, Zuiderweg 74 Wijdewormer en Batavia 1894,
Veerdijk 36, Wormer

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres
		

: 494897
: Objectvergunning voor het plaatsen van een container
: 5 februari tot en met 19 februari 2020
: 4 februari 2020
: intern bekend
: parkeerplaats Faunastraat, achterkant van winkel Piet de Wit
op Dorpsstraat 27 en naast Faunastraat 135, Wormer

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

: 494883
: Objectvergunning plaatsing autolaadkraan
: 9 maart 2020 maximaal 2.5 uur tussen 8:00 uur tot 15:00 uur
: 4 februari 2020
: Montageteam Nederland BV
: Orchisstraat 44, Wormer

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

: 493995
: Objectvergunning plaatsing technobiel
: 14 februari 8:30 uur t/m 26 februari 2020 15:30 uur
: 4 februari 2020
: Opspoor
: Nabij Zandweg 15 te Wormer

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.
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.

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.

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.

