Gemeentenieuws
woensdag 23 oktober 2019

P R A AT M E E O V E R V E R K E E R S V E I L I G H E I D
IN EN ROND NECK
Contactcommissie Wijdewormer nodigt u van
harte uit om op 28 oktober 19:30 uur in het
Dorpshuis te Neck, Wijdewormer mee te
praten over de verkeersveiligheid in en rond
Neck. Na talloze kleine en grotere incidenten
en bijna ongelukken, hebben bewoners in
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

kernregisseur bij gemeente Wormerland en een
ambtenaar van afdeling infrastructuur. U bent
van harte welkom om mee te praten. Mocht
u niet kunnen komen, dan kunt u ideeën altijd
mailen aan: ccwijdewormer@gmail.com.

DOET U UW LICHTEN UIT OP 26 OKTOBER
T I J D E N S N A C H T VA N D E N A C H T ?
Elk jaar, tijdens de nacht dat de wintertijd
ingaat, vindt de Nacht van de Nacht plaats.
Tijdens deze nacht gaan in veel gemeenten
lichten uit. Inwoners, bedrijven en de
gemeente kunnen allemaal hun steentje
bijdragen door reclame- en sierverlichting
uit te zetten. De gemeente Wormerland laat
de buitenverlichting van de Beschuitstoren
uit en dooft de verlichting bij kunstwerk de
Prop op evenemententerrein De Groene Wig.
Doet u ook mee? Laten we samen de nacht
weer donker maken, bewust met verlichting
omgaan en direct energie besparen.
Beleef een donkere nacht
Gemeente Wormerland wil inwoners en bedrijven bewust maken van lichtvervuiling en wat

dat betekent voor bijvoorbeeld de natuur. Kijk
op www.nachtvandenacht.nl voor activiteiten
bij u in de buurt of meldt uw eigen activiteit

aan. Beleef bijvoorbeeld de duistere nacht
tijdens een nachtelijke vaarexcursie in Wormer,
aangeboden door de Poelboerderij in Wormer.

HERKENT U UW EIGENDOM?
De handhavers hebben diverse objecten aangetroffen op plaatsen waar dat niet is toegestaan
volgens artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening van Wormerland 2017. Wij zijn
voornemens deze te verwijderen. Het gaat om:
• Een boot bij Spijkerboor en een boot aan de
Gele Klok in Wormer.
• Diverse fietsen bij de sloopflats op de
Watermuntstraat.
U heeft tot 14 dagen na publicatie van dit
bericht de tijd om uw eigendom 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.
Voor fietsen geldt een ander protocol. Nadat
handhaving de fietsen heeft gestickerd en
gepubliceerd hebben eigenaren twee weken
de tijd om de fietsen weg te halen. Staan ze
er dan nog dan gaan fietswrakken in de oud

ijzer container op de gemeentewerf. Goede
fietsen worden gecontroleerd op diefstal en
twee weken opgeslagen in de gemeente-fietsenstalling. Na twee weken worden deze fietsen
afgeleverd bij Noppes.
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.

SCHOUW
Het is weer zover, de jaarlijkse schouw. Oktober
is de maand waar overal in de gemeente sloten
worden geschoond. Reden hiervoor is de
doorstroom van overtollig water. We leven nu
eenmaal onder zeeniveau en als het water niet
weg kan hebben we een probleem.
Tegenwoordig zijn er machines die het werk
doen. Dat was vroeger wel anders, al het water
werd met de hand geschoond. Gewapend met
walmes en sloothaak werden kilometers sloten
onder handen genomen. Zweten geblazen
en voor deze mensen was de sportschool
overbodig.

Ed Zijp is toezichthouder in het
Wormer- en Jisperveld

Wijdewormer aangegeven dat ze verbeteringen
willen zien. Burgemeester Tange en wethouder
Berkhout zullen tijdens de vergadering van
Contactcommissie Wijdewormer aanwezig zijn
om ideeën en zorgen van omwonenden aan te
horen. Zij worden vergezeld door Harry Kos,

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
WORMERLAND
De Adviesraad Sociaal Domein vergadert vrijdag
25 oktober aanstaande van 9.30 uur tot 12.00
uur in de groene zaal van het gemeentehuis.
Deze vergadering is openbaar.

De agenda kunt u bekijken op de website
www.wormerland.nl
Bij zoekterm vult u in: adviesraad sociaal
domein. Bij vergaderingen staat de agenda.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Op woensdag 23 oktober is de afdeling
burgerzaken gesloten. De apparatuur wordt
vervangen. Het afhalen van aangevraagde

documenten is wel mogelijk. Onze excuses
voor het ongemak.

BEKENDMAKINGEN 23 OKTOBER 2019
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING:
Ingediend op:

Regnr:

Locatie:

Wijdewormer
16 oktober 2019
WB/2019/0271 Wildschutweg 47
Plan: Plaatsen dakopbouw (achtergevel woning) en dakopbouw garage

Op onderstaande data hebben wij de volgende vergunning verzonden:

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
Verzend datum besluit:

Regnr:

Locatie:

Wormer
15 oktober 2019
WB/2019/0234
Plan: Kappen boom (kastanje)
15 oktober 2019
WB/2019/0256
Plan: kappen boom ( voorerf)

Koetserstraat 23

VOORNEMEN AMBTSHALVE UITSCHRIJVING
UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u
woont. Uit onderzoek door de afdeling Klantcontact Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woonachtig is op het adres in Wormerland waar betrokkene volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de
gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ‘ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen..
Geboortedatum
11-08-1989

Zaaknummer
:
Soort
:
Datum en tijdstippen
:
			
Verzenddatum
:
Naam aanvrager
:
Locatie/adres
:
			

460591
Evenementenvergunning in- en uittocht Sinterklaas Wormer
17 november 2019 van 14:00 uur tot 16:30 uur (intocht) en op
6 december 2019 van 17:00 uur tot 18:30 uur (uittocht)
14 oktober 2019
Vrienden van Sint Nicolaas Wormer
Intocht Veerdijk en Groene Wig, uittocht Wapen van Wormer
en Veerdijk

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

448293
Vergunning t.b.v. verkoop vuurwerk
28, 30 en 31 december 2019
16 oktober 2019
Bekend bij de gemeente
Koetserstraat 21B

:
:
:
:
:
:

Wezenland 168

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).

Naam
V. Rogojinã

AFGEGEVEN APV-VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN

Uitgeschreven naar
Onbekend

Dossiernr.
464136

Datum uitschrijving
15-10-2019

Als u wordt uitgeschreven, dan kan dat onderstaande gevolgen hebben:
- U kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen.
- Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning, dan wordt deze stopgezet.
- Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW.
Het is voor u dus belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
De betrokkene kan ten aanzien van dit voornemen binnen 4 weken na bekendmaking hiervan
schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.
U kunt een zienswijze opsturen aan het college van B&W van de gemeente Wormerland, Afdeling
burgerzaken, Postbus 20, 1530 AA Wormer. De zienswijze moet zijn voorzien van dossiernummer,
datum, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening en motivering.

Zaaknummer
:
Soort
:
			
Verzenddatum
:
Naam aanvrager
:
Locatie/adres
:

430296
Drank- en Horecavergunning Lunchroom Westerveer
(bestaande horecaonderneming)
7 oktober 2019
Lunchroom Westerveer
Eendrachtstraat 27 Wormer

Zaaknummer
:
Soort
:
			
Datum en tijdstippen
:
Verzenddatum
:
Naam aanvrager
:
Locatie/adres
:

448293
Objectvergunning plaatsing mobiele reclamewagen
en bouwhekken
21 december 2019 t/m 31 december 2019
15 oktober 2019
Bekend bij de gemeente
hoek van de Koetserstraat 21b en kop Koetserstraat Wormer

Zaaknummer
Soort
Datum en tijdstippen
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

466081
Collectevergunning voor het inzamelen van geld
26 april t/m 2 mei 2020
16 oktober 2019
Zaanse Stichting Dierenzorg
Huis-aan-huis inzameling

:
:
:
:
:
:

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.

Zonder reactie wordt de persoon vanaf de datum van het voornemen uitgeschreven uit Nederland.

VASTSTELLING VERKEERSBESLUIT
Het college heeft verkeersbesluit genomen om gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te
wijzen voor het adres:
- Wezenland 18 Wormer
Het verkeersbesluit staat gepubliceerd in de Staatscourant vanaf 23-10-2019 en belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
het besluit een beroepschrift indienen (dit geldt ook voor belanghebbenden die niet kan worden
verweten dat zij in een eerder stadium geen zienswijze hebben ingediend).
U kunt de publicatie van het verkeersbesluit, met als zoekopdracht verkeersbesluit Wormerland,
vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/officielebekendmakingen.
Op deze site bestaat ook de mogelijkheid u te laten attenderen op actuele wet- en regelgeving.

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.

