OPENINGSTIJDEN BALIES
Bij welke balies kunt u in Beemster en Purmerend terecht
vanaf 1 januari 2014?
GEMEENTEHUIS BEEMSTER 2014
RECEPTIE
In het gemeentehuis van Beemster
is geen receptie aanwezig
BALIE BURGERZAKEN
Maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur
Maandag: 13.30 tot 19.00 uur
BALIE GRONDGEBIED EN BELASTINGEN
Op afspraak in het gemeentehuis van
Beemster via telefoonnummer: (0299) 452 452

STADHUIS PURMEREND 2014
RECEPTIE
Maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur
Donderdag: 18.00 tot 20.00 uur
BALIE BURGERZAKEN
Niet beschikbaar voor inwoners Beemster

BALIE BELASTINGEN, VERGUNNINGEN,
TOEZICHT EN HANDHAVING
Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 15.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur

KANTOOR TECHNISCHE DIENST
BEEMSTER EN ZEEVANG (TDBZ)
De werkzaamheden van de TDBZ worden
m.i.v. 1-1-2014 voor Beemster overgenomen
door Purmerend. Het kantoor van de TDBZ
wordt per 1-1-2014 gesloten

De gemeente Beemster vanaf 1 januari 2014
Vanaf 1 januari 2014 verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster. Bestuurlijk blijft de gemeente Beemster
zelfstandig. Dit betekent dat de gemeenteraad en het college nog altijd
verantwoordelijk blijven voor wat er in Beemster gebeurt. Voor de uitvoering van
het Beemster beleid en dus van alle gemeentelijke taken, is Beemster opdrachtgever aan de gemeente Purmerend. In deze brochure leest u over de inrichting
van de dienstverlening aan u als inwoner vanaf 1 januari 2014.

BALIES, OPENINGSTIJDEN EN CONTACTGEGEVENS
De gemeente Purmerend voert ambtelijke werkzaamheden uit voor de gemeente
Beemster. Dit merkt u bijvoorbeeld als u informatie wilt over gemeentelijke
producten en diensten van Beemster. U belt dan met het Klant Contact Centrum
van Purmerend: (0299) 452 452.

BALIE WMO
Op afspraak in het gemeentehuis van
Beemster via telefoonnummer: (0299) 452 452

BALIE WMO
Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 15.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur

BALIE SOCIALE ZAKEN
Op afspraak in het gemeentehuis van
Beemster via telefoonnummer: (0299) 480 480

WERKPLEIN
Waterlandlaan 22-36, 1441 MP Purmerend
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur

BALIE BURGERZAKEN IN GEMEENTEHUIS BEEMSTER
Voor de aanvraag van alle producten en diensten die door de balie Burgerzaken
geleverd worden, kunt u terecht in het gemeentehuis van Beemster. Denk hierbij
aan de aanvraag van een paspoort of uittreksel uit het bevolkingsregister. De
openstelling op maandag wordt vanaf 1 januari 2014 verruimd. ’s Middags gaat de
balie een half uur eerder open: 13.30 uur in plaats van 14.00 uur en ’s avonds
wordt de openingstijd met een uur verruimd van 18.00 uur naar 19.00 uur.
De openingstijden balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Beemster:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Maandag van 13.30 tot 19.00 uur

MILIEUSTRAAT
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
Maandag t/m vrijdag: 7.30 tot 12.00 uur
en van 12.30 tot 15.45 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
en van 12.45 tot 15.30 uur

VERRUIMING BALIEMOGELIJKHEDEN
Voor alle producten en diensten, anders dan de balie Burgerzaken, kunt u terecht
in het Stadhuis van Purmerend bij de daar reeds ingerichte balies. In Purmerend
gelden ruimere openingstijden om zonder afspraak een balie te bezoeken (het
overzicht van de openingstijden vindt u op de achterzijde van deze brochure).
Bezoekadres: Stadhuis Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend

MILIEUSTRAAT
Meldingen grofvuil kunnen telefonisch
worden doorgegeven aan het Klant Contact
Centrum Purmerend: (0299) 452 452

OP AFSPRAAK IN GEMEENTEHUIS BEEMSTER
De mogelijkheid bestaat om voor producten en diensten op afspraak naar het
gemeentehuis van Beemster te komen. Omdat Purmerend de werkzaamheden voor
Beemster verricht, kunt u voor het maken van een afspraak bellen met het Klant
Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452.
PUBLIEKSOPENSTELLING GEMEENTEHUIS BEEMSTER
Gedurende de openingstijden van de balie Burgerzaken is het mogelijk om in het
gemeentehuis van Beemster ter inzage gelegde stukken te raadplegen. Hiervoor is
geen afspraak nodig.
BEREIKBAARHEID BESTUUR EN STAF BEEMSTER
Het college van burgemeester en wethouders van Beemster blijft met de staf
(ondersteuning en adviseurs), gemeenteraad en griffier in het gemeentehuis van
Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster. Telefoon: (0299) 68 21 00.

TELEFONISCH CONTACT
KLANT CONTACT CENTRUM PURMEREND: (0299) 452 452
■ Voor alle vragen over gemeentelijke zaken
■ Voor het aanmelden van grofvuil en meldingen openbare ruimte
Bereikbaar: maandag t/m donderdag: 8.30 tot 17.00 uur
vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur
BESTUUR EN STAF IN GEMEENTEHUIS BEEMSTER: (0299) 68 21 00
■ Voor contact met bestuur en staf in gemeentehuis van Beemster

MAILCONTACT BEEMSTER EN PURMEREND
Mailberichten over ambtelijke werkzaamheden worden verzonden met de gemeente
Purmerend als afzender. De persoonlijke mailboxen van die medewerkers van
Beemster die overgaan naar Purmerend, worden per 1 januari 2014 niet meer
gebruikt. Het algemene mailadres van Beemster, gemeente@beemster.net, blijft in
gebruik. De mailadressen van het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de staf,
blijven ongewijzigd eindigen op @beemster.net.

BEEMSTER PRODUCTEN EN DIENSTEN OOK DIGITAAL
Per 1 januari 2014 is het aanbod van producten en diensten op www.beemster.net
verruimd. Zo kunt u een verhuizing binnen de gemeente of een aanvraag leerlingenvervoer digitaal indienen. In de loop van 2014 worden gefaseerd meer producten
en diensten digitaal aangeboden.

AFVALINZAMELING
De afvalinzameling wordt vanaf 1 januari 2014 onder regie van de gemeente
Purmerend uitgevoerd. De inzameling van restafval, GFT en plastic wordt in 2014
door GP Groot verricht. Purmerend neemt de uitvoering geleidelijk over.
De afvalkalender wordt huis-aan-huis in de Binnendijks van 30 november 2013
verspreid. De afvalkalender is ook digitaal beschikbaar op www.beemster.net.
INZAMELING GROFVUIL
Omdat Purmerend ook de inzameling van grofvuil voor de gemeente Beemster
verricht, kunt u voor het melden van grofvuil, bellen met het Klant Contact
Centrum Purmerend: (0299) 452 452.
OPHALEN OUD PAPIER
Oud papier en karton wordt ook in 2014 door verenigingen aan huis opgehaald
in Beemster. Zelf kunt u oud papier wegbrengen naar de ondergrondse papiercontainers in Beemster of naar de milieustraat in Purmerend.
MILIEUSTRAAT IN PURMEREND
Wilt u zelf grofvuil wegbrengen, dan kunt u hiervoor vanaf 1 januari 2014 terecht
bij de milieustraat in Purmerend. Deze milieustraat heeft ruimere openingstijden
waardoor zes dagen per week afval aangeboden kan worden. Per 1 januari 2014
wordt de afvalstraat in Middenbeemster gesloten.
Aanmelden grofvuil: Klant Contact Centrum: (0299) 452 452
Milieustraat Purmerend: Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
Let op: er kan gevraagd worden naar een identiteitsbewijs.

STORINGSMELDINGEN
Purmerend verricht vanaf 1 januari 2014 de werkzaamheden voor de gemeente
Beemster. Daarom kunt u voor het melden van gemeentelijke rioolstoringen,
schade aan wegen, omgewaaide bomen en beschadigingen aan openbare
gebouwen tijdens kantooruren contact opnemen met het Klant Contact
Centrum Purmerend.
Buiten kantooruren kan gebeld worden met het Centraal Storingsnummer.
Storingsmeldingen overdag: Klant Contact Centrum: (0299) 452 452.
Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur:
Centraal Storingsnummer: (0226) 360 260.

