Gemeentenieuws
woensdag 29 januari 2020

VOORSTEL NIEUWE VERDELING
SOCIALE HUURWONINGEN
MEER KANS VOOR ACTIEF
WONINGZOEKENDEN EN MENSEN MET
D R I N G E N D E O M S TA N D I G H E D E N
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

ED VERTELT…
VERHALEN UIT HET VELD

Woensdag 5 februari is er van
10.00 - 12.00 uur geen vrije inloop voor
Burgerzaken. Donderdag 6 februari helpen
wij u graag weer tijdens de vrije inloop.

WAARSCHUWING
De gemeente waarschuwt haar inwoners voor
grondaankopen via vastgoedbedrijven, zonder de
aankoop vooraf te controleren met bestemmingsplannen van gemeenten en Provincie. Bij twijfel
neem altijd even contact op met de gemeente.

15 gemeenten en 14 corporaties in de regio’s
Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en
Zaanstreek-Waterland hebben samen een
nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen
voorbereid. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale
huurwoning meer kans om een woning te
vinden. Na een uitgebreid participatietraject en
overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel
op hoofdlijnen.
Resultaat samenwerking
Wethouders Rosemarijn Dral (Oostzaan) en
Jeroen Schakwijk (Wormerland): “Wij vinden dit

een sterk voorstel voor de regionale woonvoorziening voor sociale huur. We kunnen straks
uitgaan van de vraag van de inwoners en de
urgentie die soms echt nodig is. Deze manier
van werken biedt een passende oplossing voor
alle woningzoekenden. Heel prettig voor onze
gemeenten is dat er rekening wordt gehouden
met kleine gemeenten. Dit is een mooi resultaat
van gezamenlijke inspanning.”
Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden
zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind
2020 definitief over het voorstel.

Uit onderzoek blijkt dat er diverse vastgoedbedrijven particulieren proberen te verleiden om kleine
kavels aan te kopen als een goede investering/
belegging. Meestal wordt er vermeld dat er op
dat stuk grond ‘ooit’ gebouwd mag worden. De
suggestie wordt gewekt dat de kaveleigenaren
het perceel op een later tijdstip voor veel geld
kunnen doorverkopen.
Ons advies: Wacht met investeren van uw spaargeld. Controleer altijd het bestemmingsplan van
gemeente en Provincie. Veel van de aangeboden
stukken grond hebben een bestemmingsplan wat
niet wordt aangepast en waar dus ook (vooralsnog) niet op gebouwd mag worden. Nu niet en
in de nabije toekomst ook niet. Wat u overhoudt
is voor u waardeloze grond waar u nog geen
caravan op mag neerzetten.

D E N K E N P R A AT M E E O V E R D U U R Z A M E
ENERGIEOPWEKKING IN DE REGIO
KOM OP 5 FEBRUARI 2020 NAAR WORMER OF
11 FEBRUARI 2020 NAAR PURMEREND
We gaan duurzamer wonen, werken en leven.
De Nederlandse regering heeft afgesproken
dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam
moet worden opgewekt. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm toenemen,
omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in
sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam
worden opgewekt.
Hiervoor moeten alle regio’s in Nederland een
plan maken. Zo ook de regio Zaanstreek-Waterland. Dat kunnen we niet alleen, dat willen
we graag samen met u doen. We praten u bij
over de kansen voor grootschalige energie
opwek. Zijn zonnepanelen of windturbines

VEILIG
Ieder levend wezen heeft behoefte aan een
veilige leefomgeving. Onveilige situaties zorgen
voor stress en onnodig verlies van energie.
Nu zijn er in de natuur geen wetten op papier
gezet. Toch voelen dieren feilloos aan wanneer
iets niet in de haak is. Zo ook deze kieviten die
een rustplek hebben gevonden boven water, op
de slibremmers in het meertje de Merken ten
noorden van Wormer bijvoorbeeld.
Kieviten rusten in deze tijd met soms duizenden
tegelijk in onze gemeente. Als er geen vorst
intrekt bezetten ze vanaf eind februari hun
broedgebied. Tot die tijd is het eten en rusten
om in topconditie het voorjaar in te gaan en ze
weten donders goed dat rusten boven water
veilig is. Daar hebben ze geen overleg voor
nodig gehad.

Ed Zijp is toezichthouder in het
Wormer- en Jisperveld

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
BURGERZAKEN

langs de snelweg een optie? Waar is er mogelijk
ruimte voor een zonneweide? Ook zijn we erg
benieuwd naar de kansen bij u in de buurt.
Van welke mogelijkheden worden we samen
enthousiast?

20.15 - 20.25 uur:
		
20.25 - 21.20 uur:
21.20 - 21.30 uur:
		

Graag nodigen we u uit om in gesprek te
gaan over de mogelijkheden in onze regio.

Meld u aan via www.odijmond.nl/
duurzaamopwekkeninderegio

Programma:
19.00 - 19.30 uur:
19.30 - 19.35 uur:
19.35 - 20.15 uur:
		
		

*U kunt als inwoner van de regio
Zaanstreek-Waterland kiezen naar welke avond
u komt. Via het aanmeldformulier kunt u uw
voorkeur aangeven. Na aanmelding ontvangt u
een bevestiging met meer informatie.

Inloop met koffie en thee
Opening en welkom
Presentatie Inzet duurzame
opwek elektriciteit
Zaanstreek-Waterland

Intermezzo:
petje op petje af
Ideeën uitwisselen per tafel
Plenaire afronding, uitleg
vervolgproces en borrel

SAMEN AAN DE SLAG MET
S P O R TA K K O O R D W O R M E R L A N D
Op maandag 10 februari vindt in clubgebouw
Trickelsoord (KV Groen Geel) de Start- en
Inspiratiesessie Sportakkoord Wormerland
plaats voor geïnteresseerden, bedrijven, sport-,
zorg- en welzijnsverenigingen en organisaties
uit Wormerland, inloop om 17.45 uur, start 18.00
uur (voor een kleine maaltijd wordt gezorgd).
Aanmelden kan via: sportformateurwormerland@gmail.com
Wethouder Kees van Waaijen roept iedereen op
een actieve bijdrage te leveren aan het Lokaal
Sportakkoord: “We geloven enorm in de kracht
van lokale samenwerking om doelen op het
gebied van sport en bewegen te behalen. Niet
alleen samenwerking tussen de sportformateurs
en Team Sportservice, maar juist ook met
sportclubs, organisaties buiten de sport én
alle inwoners van Wormerland. Ik hoop van
harte dat ook u daar ook een steentje aan wilt
bijdragen.”
Sportformateurs Emma en Rianne
De gemeente Wormerland heeft twee sportformateurs aangesteld, Emma Poelman en
Rianne Schenk. Emma en Rianne ondersteunen
de gemeente bij het opstellen van een Lokaal

Sportakkoord. Het doel van dit Sportakkoord
is om te komen tot meer samenwerking van
inwoners, sport- en welzijnsorganisaties en
ondernemers, zodat er voor de inwoners van
Wormerland een meer op maat gemaakt maar
ook breder aanbod van sport en bewegen
komt. Door sport en bewegen wil de gemeente
dat de inwoners, meer in hun kracht worden
gezet, (meer) betrokken worden of blijven bij de
samenleving en (met nog meer plezier) actief
kunnen worden. Het Lokaal Sportakkoord moet
zorgen voor meer gezondheid en leefplezier
binnen de gemeentegrenzen.
Planning
De oplevering van het Lokaal Sportakkoord
bestaat grofweg uit 2 fasen: een fase van
verzamelen van input (10 februari) en een fase
van analyse, keuzes, verdieping en concrete
oplossingen en maatregelen. In de tweede fase
worden de uitkomsten gezamenlijk uitgewerkt
en vastgelegd in een actieplan: het Lokaal
Sportakkoord. Dit plan wordt in april ingediend, en daarna zo snel mogelijk kan worden
uitgevoerd.

NU IS HET OVER MET ZWERFAFVAL!
EEN LEEFOM G EVING ZONDE R ZWER FAVAL ,
DAT WILLEN WE TOCH AL L EMAAL ?
Wessel Kerssens, stagiair bij OVER-gemeenten,
en inwoner Ron Nadort gaan op zaterdag 8
februari het zwerfafval in Wormerland te lijf. Bij
deze opruimactie kunnen zij wel een paar extra
handjes gebruiken!
Doet u mee?

Doet u mee?!

De opruimactie begint ’s morgens om 10:00 uur
bij de gemeentewerf, Papiermakerstraat 6 in
Wormer. Voor alle benodigde materialen wordt
gezorgd. Heeft u zin om aan deze gezellige
opruimactie mee te doen? Meld u dan, liefst
vóór donderdag 6 februari, aan met een e-mail
aan ron.nadort@gmail.com.

BEKENDMAKINGEN 29 JANUARI 2020
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Ingediend op
Regnr:
Adres:
Plaats:
30 december 2019 2020omg026
Zuiderweg 72
Wijdewormer
					
6 januari 2020
2020omg023
Sternstraat/
Wormer
			
hoek Talingstraat
9 januari 2020
2020omg015
Zuiderweg 5
Wijdewormer
9 januari 2020
2020omg030
Florastraat 17
Wormer
					
14 januari 2020
2020omg021
Wezenland 205
Wormer
					
15 januari 2020
2020omg024
Noorderweg 98
Wijdewormer
					
16 januari 2020
2020omg019
Dorpsstraat 39
Wormer

Plan:
Bouw hotel met
50 kamers
Kappen 2 bomen
Plaatsen schuurtje
Realiseren van een
dakopbouw
Plaatsen dakkapel
voordakvlak
Uitbreiden
bijgebouw
Herontwikkeling

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Verzenddatum
Regnr:
Adres:
Plaats:		Plan:
21 januari 2020
WB-2019-0294 Tjadenweg 34 en 36
Wijdewormer Plaatsen
					
dakopbouw
17 januari 2020
WB-2019-0314 Pr. van Oranjestraat 130 Wormer
Kappen boom
					
(voortuin)
21 januari 2020
WB-2019-0329 Zuiderweg 11
Wijdewormer Kappen 3 bomen
					
(rondom huis)
INGETROKKEN AANVRAAG:
Verzenddatum
Regnr:
Adres:
20 januari 2020
WB-2019-0318 Noorderweg 156C

Plaats:
Wijdewormer

Plan:
Plaatsen dakkapel

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
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Ter inzage en informatie
Het (concept)verkeersbesluit met bijbehorende tekening kunt u op afspraak voor een periode van
zes weken (tot 11 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.

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.

AFGEGEVEN APV-VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN EN ONTVANGEN MELDINGEN
Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

: 489885
: Objectvergunning plaatsing opslagcontainer
: 13 januari t/m 15 april 2020
: 16 januari 2020
: OM Bouwgroep B.V.
: Kruispunt Gruttostraat en Faunastraat, Wormer

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.

Het College B&W van Wormerland is voornemens om gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe
te wijzen voor het adres:
- Valkstraat 31 Wormer
Een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven door verkeersbord E6 (parkeergelegenheid
voor het motor of gehandicaptenvoertuig dat door of voor het vervoer van een gehandicapte wordt
gebruikt en tevens parkeerverbod voor andere voertuigen). Hiervoor is een (concept)verkeersbesluit
opgesteld.

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.

