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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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Datum
25-02-2020

Locatie
Purmerenderweg 9

Melding
Veranderen activiteiten

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Datum ontvangst
2 maart 2020

Locatie
Project/activiteiten
Rijperweg 83, 1462MD	Uitbreiden van het
bestaande restaurant en
realiseren van een hotel op
bovenliggende verdiepingen.
3 maart 2020
Hugo de Grootstraat 8,
Aanleggen inrit.
1462JG
6 maart 2020
Volgerweg 24, 1462HP	Kappen van houtopstand
i.v.m. aanleg dam met
duiker.
7 maart 2020
Zuiderweg 99, 1461GG	Vervangen van bestaande
brug.
10 maart 2020
Purmerenderweg 70,
Vervangen van kozijnen en
1461DE
dak, vernieuwen van goot,
		funderingsherstel en
plaatsen van topgevel.
11 maart 2020
Purmerenderweg 128,
Creëren van doorbraak
1461DL	en aanbouw achtergevel
woning.
11 maart 2020
Volgerweg 34, 1462HR	Aanleggen van buitenzwembad in achtertuin.
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
6 maart 2020
Volgerweg 24, 1462HP	Aanleggen van dam met
duiker incl. inrit t.b.v.
ontsluiting akkerbouwbedrijf.
9 maart 2020
Rijperweg 75, 1462MD
Herstellen fundering.
12 maart 2020
Middenweg 62, 1462HD Vergroten van de woning.
> 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.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 2 maart 2020 met besluitnummer
1504204 het volgende besloten:
VASTSTELLEN:
Nekkerweg 21a, Middenbeemster

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’
verderop hoe u dat kunt doen.

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.

Nummer
M2020-0013

Behandelende instanties
OD IJmond

BESTUUR
VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN
GEMEENTERAAD OP 31 MAART 2020
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om
15.30 uur en de raad om 19.30 uur. Dit zijn niet de gebruikelijke aanvangstijden.
Dit houdt verband met de informele bijeenkomst, voor genodigden, na afloop van
de raadsvergadering in verband met het vertrek van burgemeester Van Beek per
1 april 2020.
Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere de volgende onderwerpen:
	
Het voorstel tot het vaststellen van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.
	Van 16 december tot en met 27 januari konden inwoners en andere belanghebbenden reageren op de concept dorpsontwikkelingsvisie. Alle inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Inspraak en voorgelegd aan de raad
voor bij de besluitvorming over de vaststelling van deze visie.
	
Het bespreken van het resume van het college met de bijbehorende situatietekening van de onderzochte locaties voor de bouw van een dependance voor
de openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang.
	Deze stukken waren voor de gemeenteraad ingekomen stukken. Op verzoek
van de fractie Beemster Polder Partij heeft de raad deze stukken geagendeerd voor bespreking in de commissie. Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten de dependance te laten realiseren in het gebied De
Nieuwe Tuinderij Oost.
	
Het voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de (her)
bouw van een stolpboerderij op het perceel Middenweg 1.
	
Het voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV).
	Het voorstel is om aan de APV artikelen toe te voegen die bevoegdheden
geven om op te kunnen treden tegen ondermijnende criminaliteit. De bevoegdheden betreffen het sluiten van voor het publiek openstaande gebouwen en het verbieden van zichtbare uitingen van verboden organisaties. Bij
dit laatste gaat het voornamelijk om Outlaw Motorcycle Gangs.
	
De voorstellen tot het vaststellen van een nieuwe archiefverordening en het
wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief.
	Deze voorstellen worden gedaan om te kunnen voldoen aan de huidige weten regelgeving.

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.

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN
MIDDENBEEMSTER
Het college heeft op dinsdag 10 maart 2020 besloten om de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad. Op 31 maart aanstaande staat de concept Dorpsontwikkelingsvisie met de Nota van Inspraak waarin alle inspraakreacties zijn beantwoord, op
de agenda van de raadscommissie. Meer informatie over de vergadering van de
raadscommissie vindt u op de website van de gemeente.

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN
ZUIDOOSTBEEMSTER
Op 24 februari is de voorkeursvariant besproken tijdens een drukbezochte
bijeenkomst in het gemeentehuis. De toelichting op de keuzes die we voor de
voorkeursvariant hebben gemaakt, is te vinden op de website
www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, voorkeursvariant).
De voorkeursvariant werken we uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.
Uiteraard kunt u hierop reageren, tijdens de informatiemarkt en in de formele
inspraakprocedure die dan volgt. Hierover informeren we u binnenkort.

KAREN HEERSCHOP BENOEMD
TOT WAARNEMEND
BURGEMEESTER BEEMSTER
In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Beemster
heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang
van 1 april 2020 mevrouw H.C. (Karen) Heerschop benoemd tot waarnemend
burgemeester.

De huidige burgemeester Joyce van Beek heeft aangegeven haar functie per 1
april te beëindigen. Voor de gemeenten Beemster en Purmerend is de wettelijke
procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een
waarnemend burgemeester in Beemster benoemd.

EINDE PUBLICATIES

In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op de voorstellen waarover de raadscommissie eerder op deze avond een positief advies geeft.
De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website
www.beemster.net (populair: vergaderingen raad). Via deze site kunt u de
vergaderingen ook rechtstreeks volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (maandag van 16.00
tot 19.00 uur).
Wilt u inspreken tijdens de commissievergadering neem dan vroegtijdig
contact op met de griffier via het nummer (0299) 682 101 of griffier@
beemster.net. Er kan worden ingesproken over de geagendeerde en over nietgeagendeerde onderwerpen.

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.
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