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OFFICIEEL

ALGEMEEN

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.
DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!
Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van
het laatste nieuws over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.
Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
29 juli 2020

Locatie
Project/activiteiten
Middenweg 2, 1463HA	Vervangen van rieten dak
aan de zuidzijde van
woning en plaatsen van
4 dakramen (rijksmonument).
3 augustus 2020
Nachtegaalstraat 31,
Plaatsen dakkapel
1462VJ
voordakvlak woning.
3 augustus 2020
Middenweg 87, 1462HE	Omzetten van bijgebouwen
naar 5 woningen.
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt
u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen
via (0299) 452 452. De ingediende aanvragen (inclusief aanvraagformulier)
staan ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Datum toezending Locatie
Project/activiteiten
31 juli 2020
Jonkheer van Tetsstraat 13, Wijzigen van voor- en
1461HP 	achtergevel garage i.v.m.
ombouw naar slaapkamer.
3 augustus 2020
IJsboutpad 9, 1461JL	Plaatsen dakkapel op
voor- en achterdakvlak
woning.
5 augustus 2020
Zuiderweg 146, 1461GM	Plaatsen aanbouw
achterzijde woning.
6 augustus 2020
J.J. Grootstraat 1, 1461BG	Plaatsen van 2 raam		
kozijnen in zijgevel garage.
6 augustus 2020
Hendrick de Keyserweg 25, Plaatsen dakkapel
1462ML
voordakvlak woning.
12 augustus 2020 Zuiderweg 22, 1461GB	Aanleggen van tijdelijke
dam met duiker i.v.m.
bouwwerkzaamheden.
12 augustus 2020 Zuiderweg 22
Aanleggen van 2 dammen
percelen 770 E en 1300 E, t.b.v. het verbinden van
1461GB
2 percelen.
12 augustus 2020 Zuiderweg 22, 1461GB	Oprichten van
paardenstal.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u
dat kunt doen. De verleende omgevingsvergunningen (inclusief besluit)
staan ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

BEZWAAR MAKEN
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift
sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:
		 uw naam en adres
de datum
waarom u bezwaar heeft
		 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van
uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.
Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,
2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter
kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij
aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal
(DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus? Kijk
dan op www.purmerend.nl/coronavirus. Hier plaatsen wij de laatste updates
en maatregelen.

MANTELZORGCOMPLIMENT BEEMSTER
AANVRAGEN
Gemeente Beemster waardeert het als iemand hulp biedt aan een inwoner van
Beemster. Zorgt/ondersteunt u een inwoner Beemster voor minimaal 8 uur per
week en langer dan 3 maanden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor het
mantelzorgcompliment.
Net als voorgaande jaren verzorgt RSWP(WonenPlus) ook dit jaar weer, namens
de gemeente, de mantelzorgwaardering.
Via bijgaande link kan het compliment aangevraagd worden:
rswp.eu/mantelzorgcompliment-beemster-2020/.
Dit kan tot uiterlijk 1 november.
Over de invulling van de Dag van de Mantelzorger op 8 november volgt nog nadere
informatie. Vragen over ondersteuning als mantelzorger of heeft u misschien
hulp nodig bij het invullen van het online-formulier? Neem contact op met het
servicepunt RSWP Beemster via (0299) 820 397, bereikbaar van maandag t/m
woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

VERVOLGBIJEENKOMST AGRARISCH
ONDERNEMEN
Eind januari sprak de gemeente met veel agrarische ondernemers over de ontwikkelingen in de agrarische sector en de zorgen die er leven. Het voornemen
was elkaar in het voorjaar opnieuw te treffen voor een vervolgbijeenkomst,
maar dat ging door het coronavirus niet door. Een nieuwe avond is ondertussen
gepland. Zet 3 of 15 september alvast in uw agenda en meld u aan! We organiseren
twee keer dezelfde bijeenkomst zodat we ons goed aan de coronarichtlijnen
kunnen houden.
PROGRAMMA
We hebben op basis van de inbreng van afgelopen januari een programma opgesteld. We willen u graag informeren over de stappen die wij hebben genomen
in onder andere het verbeteren van onze dienstverlening. Ook willen wij meer
duidelijkheid geven over de procedure bij een ruimtelijke ontwikkeling, de daarbij behorende kosten, de evaluatie van beleidsregels, de stand van zaken over
het bestemmingsplan buitengebied en de economische visie. Mist u een onderwerp of heeft u een vraag? Laat het ons bij uw inschrijving weten. Dan kunnen
we het verwerken in het programma.
Inloop vanaf 19.45 uur
Opening: 20.15 uur
Sluiting: 22.00 uur

WORD ABONNEE VAN
ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!
Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel
op voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.
Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting
van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen,
raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.
Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw
digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.

AANMELDEN
Gezien de grote opkomst van afgelopen januari en de beperkte capaciteit vragen
we met maximaal 2 personen per bedrijf te komen en u vooraf aan te melden
via www.beemster.net/agrarischondernemen. Geef bij uw inschrijving aan of
u op donderdag 3 of dinsdag 15 september komt. Een uitgebreid programma
en de locatie van de bijeenkomst ontvangt u eind augustus van ons.

TIPS OM MAKKELIJK AFVAL TE SCHEIDEN
✔ TIP # 3: Gaat u in de tuin aan het werk? Gelukkig zitten er wielen onder de
gft-bak. Door deze de tuin in te rijden kunt u gemaaid gras, gevallen bladeren
en snoeiwerk snel kwijt. Klimop in de tuin? Een takje hiervan helpt ook tegen
eventuele maden.
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