Gemeentenieuws
PELGRIMS OP BEZOEK IN GEMEENTEHUIS
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
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 vrijdag 08.00-16.00 uur
zaterdag 08.00-14.00 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

Op de foto ontbreken enkele pelgrims. Zij hadden geen tijd voor koffie, wilden alleen héél snel een stempel en gingen met 18 km in de benen in rap
tempo door om nog een etappe van de avondvierdaagse mee te pakken.
Op vrijdag 1 juni ontving wethouder
Jeroen Schalkwijk 30 pelgrims die onderweg
waren naar Sint Jacobiparochie. Voor veel
pelgrims in Nederland is dat het beginpunt van
hun pelgrimage naar Santiago de Compostella
in Spanje, maar dit jaar organiseert het
Genootschap samen met de Stichting
Jabikspaad Fryslân een camino-estafette door
alle zestien regio’s van het genootschap: de
‘Camino der Lage Landen’ met
Sint Jacobiparochie als eindpunt.
Tijdens de estafette wordt er via drie routes
vanuit het zuiden naar het noordelijke ‘Santiago
aan het Wad’ gepelgrimeerd. Van daaruit
kunnen de héle enthousiaste wandelaars nog
doorlopen naar het Nederlandse Finisterre:
Zwarte Haan. Op de twaalfde etappe van
route West deden de pelgrims vrijdagmiddag
het gemeentehuis van Wormerland aan, waar
zij werden getrakteerd op koffie met een plak
Zaanse duivenkater. Terwijl de pelgrimsvoeten
even rust namen, nam de wethouder ze mee
op een wandeling door de geschiedenis, waarin

MIJN VLAKKE
LAND
Menigeen die vrijwillig of verplicht vanwege zijn
werk in deze tijd vroeg buiten is, moet het opvallen.
Prachtige zonsopkomsten over het unieke landschap
in onze gemeente. Er zijn maar weinig plekken op
aarde waar dit zo mooi te zien is. Het mooiste lied
dat al het schoons en de grillen van dit land weet te
vangen is volgens mij Le plat pays, vrij vertaald Mijn
vlakke land van Jaques Brel.
Wie nieuwsgierig is moet maar eens luisteren naar de
versie die hij bij zijn afscheidsconcert in Parijs zong,
kippenvel.

Ed Zijp is toezichthouder in het
Wormer- en Jisperveld

Echter, Brel was een Vlaming, dus aan iedere
Hollandse liedjesschrijver de uitdaging dit te
overtreffen. En als dat niet lukt, gewoon vroeg op en
genieten!

hij vertelde over de handel en nijverheid en
opkomende industrie in met name Wormer en
Jisp in de zestiende en zeventiende eeuw. Over
pastoor Maarten Donk die in de zestiende eeuw
door de katholieken op handen werd gedragen,
maar die ook verdacht werd van een wrede rol
bij de vervolging van doopsgezinden tijdens de
inquisitie.
Over de leedsetters van Jisp die hun patiënten
na de operatie aan een ladder gebonden tegen
de muur van de kerk hingen om in de zon te
genezen van hun botbreuken. Om de pijn te
verlichten werden ze regelmatig volgegoten met
brandewijn en zo komt de Nederlandse taal aan
de uitdrukking ‘ladderzat’.
Het zijn maar van die weetjes die er niet echt
toe doen, maar wel heel leuk zijn om te vertellen. Na de koffie en duivenkater was het tijd om
de pelgrimspassen te stempelen en vervolgde
het gezelschap haar route om de pelgrimage
van die dag af te sluiten in een
café Saint Jacques aan de Zaan. Het bezoek

van deze pelgrims kan nu als kleurrijke anekdote worden toegevoegd aan de rijke historie van
ons mooie Wormerland.
Wil je meer weten over de ‘Camino der Lage
Landen’ naar ‘Santiago aan het Wad’, kijk dan
op de website:
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad

BURGERLIJKE
S TA N D
tot en met 5 juni 2018
Overleden
Neeltje Johanna Jochems, 62 jaar
echtgenote van A.T.J. Abbink
Emmy Verhoeff, 78 jaar,
echtgenote van J. Kesting

BEKENDMAKINGEN 13 JUNI 2018
Burgemeester en Wethouders maken bekend:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING:
Ingediend op:

Regnr:		

Locatie:

-	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.
Bezwaar: bent u belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken, na publicatie, een bezwaarschrift
indienen bij het college van B&W van de gemeente Wormerland, t.a.v. commissie bezwaarschriften,
Postbus 20, 1530 AA Wormer. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van dossiernummer, datum,
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening en motivering.

Wijdewormer
18 mei 2018
WB/2018/0131		
Zuiderweg 72
Plan: Tijdelijk plaatsen luchthal (AFAS trainingscomplex)

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 Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Spijkerboor
5 juni 2018
WB/2018/0136		
Plan: Oprichten Bed & Breakfast

Kanaaldijk 20

VOORNEMEN AMBTSHALVE UITSCHRIJVING
UIT BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Wijdewormer
5 juni 2018
WB/2018/0135		
Plan: Plaatsen reclame (zijkant pand)

Oosterdwarsweg 2A

Wormer
1 juni 2018
WB/2018/0130		
Plan: Wijzigen trapgat-sparing en gevelwijziging

Papiermakerstraat 4A

30 mei 2018
WB/2018/0132		
Plan: Aanleg in-uitrit en vervangen duiker

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..
Naam
J. Wolf

Oosteinde 50P

4 juni 2018
WB/2018/0137		
Kemphaanstraat 41
Plan: Realiseren sparing in dragende tussenmuur (begane grond)
4 juni 2018
WB/2018/0138		
Plan: Kappen boom (voorerf)

Geboortedatum
21-08-1986

Uitgeschreven naar
Onbekend

Dossiernr.
301484

Datum uitschrijving
01-06-2018

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.

Molstraat 13

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

BESTEMMINGSPLAN
“SLUISSTRAAT - DORPSSTRAAT68,
OOSTKNOLLENDAM”
ONHERROEPELIJK
Burgemeester en wethouders van Wormerland maken bekend dat het bestemmingsplan
‘Sluisstraat - Dorpsstraat 68, Oostknollendam’ met het IDN NL.IMRO.0880.BP2158850000-0401
op 2 Mei 2018 onherroepelijk geworden is. Het bestemmingsplan de Sluisstraat en Dorpstraat 68
te Oostknollendam. Het plan vervangt daarbij de huidige bestaande bestemmingsplannen op dit
plangebied. Er zijn in de periode(van 21-03-2018 tot 02-05-2018) dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage lag, geen beroepschriften ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan
onherroepelijk is geworden en daags na afloop van de beroepstermijn (02-06-2018) in werking
is getreden. Inzage: Het plan is direct raadpleegbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies
‘geavanceerd zoeken’. Vul bij het tabblad ‘ID’ het planIdn verder aan met:
0880.BP2158850000-0401 en kies ‘zoeken’.
Voornemen tot toewijzing gehandicaptenparkeerplaats
Het College B&W van Wormerland is voornemens om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen voor het adres:
- Polder 4 te Wormer
De 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.
Ter inzage en informatie
Het (concept)verkeersbesluit met bijbehorende tekening kunt u op afspraak voor een periode van
zes weken (tot 25 juli 2018) 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.

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

AFGEGEVEN APV-VERGUNNINGEN
Afgegeven APV-vergunningen/ontheffingen
Op onderstaande data hebben wij de volgende vergunning verzonden:
Zaaknummer
: 305901
Soort
: Objectvergunning plaatsen kraan op 12 juni 2018 waarbij tevens
een wegafsluiting zal zijn van 7:00 uur tot 16:00 uur.
Verzenddatum
: 6 juni 2018
Naam aanvrager
: Joh. Schol bv
Locatie/adres
: ter hoogte van Veerdijk 83
Zaaknummer
Soort
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres
Zaaknummer
Soort
Verzenddatum
Naam aanvrager
Locatie/adres

: 304594
: Evenementenvergunning voor Zingen op de Zaan welke plaats
zal vinden op 7 juli 2018 van 10:00 uur en 23:00 uur waarbij het
doorgaande verkeer op de Veerdijk wordt omgeleid.
: 7 juni 2018
: De Bataaf
: Veerdijk 39, Wormer
: 302791
: Evenementenvergunning eindfeest Korfbal Jeugd welke plaats
zal vinden op 15 juni 2018 van 17:00 uur tot 24:00 uur
: 7 juni 2018
: Korfbalvereniging Groen Geel
: De Drie Morgen 2, Wormer

UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE
PERSONEN (BRP)

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.

Ambtshalve uit basisregistratie verwijderd

Een bezwaar schorst niet de werking van de vergunning.

Uit onderzoek van de afdeling Klantcontact Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres in Wormerland waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. Als een inwoner in gebreke blijft met het doen van aangifte verhuizing, wijzigen
wij ambtshalve de adresgegevens. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de gemeente de
mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te
publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

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.

Naam
Geboortedatum
S.F. Safikahni 06-09-1985
Nasim Zahd
Z. Akbari
24-06-2004

Melding/kennisgeving
Tegen een melding/kennisgeving is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Uitgeschreven naar
Onbekend

Dossiernr.
297744

Datum uitschrijving
24-04-2018

Onbekend

297744

24-04-2018

Bent u niet ingeschreven, dan kan dat onderstaande gevolgen hebben:
- U kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen.

