Gemeentenieuws

MANTELZORGCOMPLIMENT 2016
Tot 1 september kunt u een aanvraag doen voor
het mantelzorgcompliment. Gemeente Wormerland waardeert namelijk de mantelzorgers zeer
en uit deze dank in de vorm van een geldbedrag. Er is een budget beschikbaar en dit wordt
verdeeld over het aantal aanvragers, daarom is
het bedrag nog niet bekend.
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@over-gemeenten.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
Zonder afspraak bij burgerzaken:
maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur
dinsdagavond
17.00-19.00 uur
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

I N L O O PAV O N D
L E E G H W AT E R W E G
Reconstructie kruispunt Leeghwaterweg
(N515) met de Zuiderweg maandag 15
februari – 19.00 uur
De provincie Noord-Holland organiseert op
maandag 15 februari 2016 van 19.00-21.00 uur
in het Dorpshuis in Wijdewormer een inloopavond over de voorgenomen reconstructie van
het kruispunt Leeghwaterweg (N515) met de
Zuiderweg in Wormerland.
De kruising wordt veiliger ingericht door de
aanleg van fietstunnels nabij de Zuiderweg
en de Braakdijk en door de komst van een
rotonde. De kruising ligt in de gemeente
Wormerland en is de belangrijkste ontsluiting
van de woonwijk ’t Kalf, gemeente Zaanstad.
De werkzaamheden vinden plaats in 2017 en
2018.

Mantelzorg is niet alledaagse zorg die u verleent
aan een naaste, bijvoorbeeld een kennis, vriend
of familielid voor een langere periode (minimaal
3 maanden) en meer dan 8 uur per week. Als u
de zorg verleent in het kader van een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk bent u geen

mantelzorger. Als mantelzorger hoeft u niet in
Wormerland te wonen, degene die mantelzorg
ontvangt wel.
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar
de webpagina www.dcwormerland.nl/aanvraagmantelzorgcompliment/ hier vindt het online
aanvraagformulier en een overzicht met meest
gestelde vragen. Ook kunt u contact opnemen
met Dienstencentrum Wormerland om zo samen
het aanvraagformulier in te vullen. Dienstencentrum Wormerland is op werkdagen bereikbaar
tussen 09.30 – 12.00 uur via (075) 641 96 68 en
gevestigd op De Balk 2d in Wormer.

HUISVESTING
WONINGZOEKENDEN
Lijst met mogelijke locaties voor (semi)
permanente huisvesting woningzoekenden
Wormerland bekend.
Gemeente Wormerland heeft een eerste inventarisatie gedaan om te kijken hoe extra tijdelijke
en permanente huisvesting kan worden gerealiseerd voor woningzoekenden. Woningcorporatie WormerWonen en een aantal particulieren
hebben gezamenlijk 13 locaties aangedragen
die mogelijk in aanmerking komen. De gemeenteraad gaat zich [op dinsdag 16 februari] over
de lijst met mogelijke locaties buigen.
Onderzoek
Op 29 september 2015 heeft de gemeenteraad
van Wormerland het college verzocht onderzoek te laten doen naar geschikte locaties voor
permanente huisvesting van woningzoekende
starters, doorstromers en vergunninghouders.
Daarnaast werd onderzocht of vergunninghouders uit asielzoekerscentra (AZC) die nog niet
permanent in een gemeente kunnen worden
geplaatst, ter overbrugging tijdelijke huisvesting
kunnen krijgen.
Passend bij Wormerland
Wormerland is een kleine gemeente die woonruimte wil bieden aan zowel starters, doorstromers als vergunninghouders. Met de komst van
meer vluchtelingen in Europa en in ons land,
wordt ook een beroep gedaan op gemeenten
om te zorgen voor een snellere doorstroom van
vergunninghouders uit asielzoekerscentra. Wormerland wil investeren in duurzame oplossingen
voor alle woningzoekenden. Het huisvesten van
vergunninghouders hoort daar ook bij, maar

dit moet wel passen bij de omvang van onze
gemeente.
Bewonersinspraak
Dat was ook één van de belangrijkste conclusies aan het einde van de drukbezochte
bewonersavond op 27 oktober jl.. Tijdens deze
bijeenkomst hebben bewoners ingesproken
en hun zorgen kunnen uiten over de vluchtelingenproblematiek, mogelijke crisisopvang,
semipermanente huisvesting en de twijfels over
de komst van een AZC. De raad en het college
hebben goed geluisterd naar de inbreng van inwoners. In Wormerland komt geen AZC maar er
is wel bereidheid om vluchtelingen te huisvesten
op kleine schaal.
De lijst en raadsvergadering
De lijst van huisvestingsmogelijkheden bestaat
uit bouwterrein en leegstaande (publieke)
gebouwen die geschikt zijn om te renoveren tot
woonruimte, of te slopen voor nieuwbouw. Als
mogelijke locaties worden onder meer genoemd
‘Het Kasteel’ dat bestaat uit vier leegstaande
schoollokalen bij de Wormerwieken, de locatie
van de oude bibliotheek op de Kemphaanstraat
en de Schoollocatie in Oostknollendam (nieuwbouw met als doel permanente huisvesting).
De complete lijst is te zien op de website van
Wormerland, zoekterm: ‘lijst huisvesting’.
Deze eerste inventarisatie zal op de raadsvergadering van 16 februari door de gemeenteraad
van Wormerland worden besproken. Dan wordt
besloten welke locaties doorgaan naar de volgende ronde en aan nader onderzoek worden
onderworpen. De stukken kunnen worden ingezien op besluitvorming.wormerland.nl

BURGERLIJKE
S TA N D
28 januari t/m 3 februari 2016
Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
J. Wouda en P. van der Velde
G.K. Brasser en A. Zaal
Overlijden
Nicolaas Franciscus Stein, 85 jaar
Gerrit Jan Breeuwer, 87 jaar

KOOLMONOXIDE
DE STILLE SLUIPMOORDENAAR

Een vergiftiging door koolmonoxide (CO) kan
iedereen overkomen.
Daarom vraagt de Nederlandse Brandwonden
Stichting en Brandweer Nederland om uw
aandacht.
Bijna de helft van de ongevallen gebeurt met
een moderne CV-installatie.
Wat kun je zelf doen:
Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat je
geen gevaar loopt, maar dan moet je wel weten
hoe. Ventileer jij je huis voldoende? Functioneert
de verwarmingsketel goed? Heb je een COmelder in huis opgehangen?
Doe de test op www.brandweer.nl/koolmonoxide en je weet hoeveel risico je loopt.
Informatie: www.brandweer.nl/brandveiligheid/
veilig_wonen/koolmonoxide

LEEFTIJDSOPBOUW
WORMERLAND

WORMERLAND
G A AT D E U I TDAGING AAN

C I J F E R T J E S E N G E TA L L E T J E S

DOE MEE MET 100

Wormerland heeft op 1 januari precies 15.674
inwoners, dit getal bestaat uit iets meer vrouwen (7.878) dan uit mannen (7.796). Op jonge
leeftijd is dit juist andersom: onder de kinderen van 0-9 jaar en de jeugd van 10-19 jaar,
wonen iets meer jongens (resp. 720 en 1038)
in Wormerland dan meisjes (resp. 660 en 994).
Ook wonen in onze gemeente meer mannelijke
jongvolwassenen van 20-29 jaar, 840 tegenover
723 vrouwen. Na deze leeftijd lopen vrouwen
langzaam in op mannen, die in de oudere leeftijdscategorieen vaker vertegenwoordigd zijn.
Tussen 90-99 jaar is dit verschil het grootst (36
mannen en 70 vrouwen).

D A G E N A F VA L

Bent u vrouw en 49 jaar? Dan bent u een van
de 157 inwoners die behoort tot de meest vertegenwoordigde categorie woonachtig in Wormerland. Bent u 97, 98, of 102? Gefeliciteerd,
dan bent u de enige. De leeftijd van 100 jaar is
daarentegen is weer niet zo uniek; we hebben

zowel een dame als een heer in ons midden op
deze eerbare leeftijd. Niemand is 101 of ouder
dan 102. De snelle rekenaar concludeert hieruit
dat we 3 inwoners van 100+ hebben. Van de
jongste Wormerlanders (baby’s tot 1 jaar) waren
er 124 op 1 januari.
De leeftijdscategorieen die het meest vertegenwoordigd zijn in Wormerland zijn wat ouder: op
nummer 1 de groep vijftigers (50-59 jaar), op
de tweede plek de veertigers (40-49 jaar) en op
de derde plek de zestigers (60-69). Van al onze
inwoners vormen zij gezamenlijk bijna de helft
van al onze inwoners (6.997 om precies te zijn).
Wat zouden onze tieners (10-19 jaar) daarvan
vinden? Zij staan net niet in de top drie met
z’n 2031-en. Jongvolwassenen (20-29 jaar) en
dertigers (30-39 jaar) wonen ook minder vaak
in Wormerland. Maar wellicht dat dit verandert
wanneer zij een stukje ouder zijn... De tijd zal
het leren!

SCHEIDEN!
Lukt het ons om met minstens 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afval te scheiden
en veel minder restafval over te houden? Wij
gaan het proberen! Iedereen kan meedoen.
Als individu, gezin, klas, vereniging, We hopen dat de ervaringen van Wormerlanders
nuttige informatie oplevert voor toekomstige
manieren van afvalinzameling. Doe mee om
Wormerland duurzamer te maken.
Geef je vóór 15 maart op via www.100100-100.nu

BEKENDMAKINGEN 10 FEBRUARI 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend:

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met
uw beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Ingediend op:

Regnr:

Locatie:

AFGEGEVEN APV VERGUNNINGEN

Wijdewormer
1 februari 2016
WB/2015/0366
Oosterdwarsweg 7
Plan: Vervangen huidige brug door een dam met duiker
Wormer
2 februari 2016
WB/2016/0020
Plan: Kappen 2 bomen ( zijerf)

Op of aan de weg
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) is de volgende vergunning verleend:

Poelweg 13

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).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
UITGEBEREIDE PROCEDURE:
Verzend datum besluit:

Regnr:

• Aan Centercom voor het plaatsen van 18 sandwichborden t.b.v. de Dekamarkt Artis spaaractie
in de volgende periodes: 8 februari t/m 14 februari 2016; 22 februari t/m 28 februari 2016; 29
maart t/m 4 april 2016.
• Aan Promobase voor het plaatsen van 20 sandwichborden t.b.v. het HVC project 100-100-100/
Scheiden huisvuil in de periode 10 februari t/m 23 februari 2016.
• Aan Centercom voor het plaatsen van 10 sandwichborden t.b.v. het nieuwbouwproject manifestatie van Parteon van 15 februari t/m 28 februari 2016.
Kennisgeving klein evenement
Op grond van artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) is de volgende melding
binnen gekomen:
• Van Le Champion voor het doorkruizen van de gemeente Wormerland voor het evenement Toertocht Ronde van Noord-Holland op zaterdag 16 april van 7:00 uur tot 17:00 uur.
Kennisgeving incidentele festiviteiten
Op grond van artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) is de volgende melding
binnen gekomen:

Locatie:

Jisp
3 februari 2016
WB/2015/0204
tussen Weiver 20/22
Plan: Bestemmingsplan wijziging ( plaatsen woning) 1e fase

•

Beroepschrift (na uniforme openbare voorbereidingsprocedure) Belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van een besluit een beroepschrift indienen(dit geldt ook voor belanghebbenden die niet kan worden verweten
dat zij in een eerder stadium geen zienswijze hebben ingediend). Het beroepschrift is ondertekend
en bevat tenminste:
Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de motivering van het beroepschrift.
Het beroepschrift wordt (tenzij anders vermeld) ingediend bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

De Hofjes voor het ten gehore brengen van livemuziek op 9 april 2016 (Tochie Wormerland) van
14:00 uur tot 23:00 uur en 12 maart 2016 van 21:00 uur tot 01:00 uur.

Wet op de kansspelen
Op grond van artikel 7c. lid 2 van de Wet op de kansspelen is er akkoord gegeven op de melding
van:
•

Spijkerboorder Toneelvereniging voor het houden van diverse tombola’s op 30 januari, 5, 6 en 12
en 13 februari 2016 in ’t Heerenhuis om 21:30 uur.

AGENDA RAADSAVOND WORMERLAND – DINSDAG 16 FEBRUARI 2016
19.30

De markt is een informele bijeenkomst in de gemeentehal. Wilt u zich aanmelden? Kijk dan op onze website voor meer informatie

Groene vergaderzaal

Witte vergaderzaal

Blauwe Vergaderzaal

Voorzitter: C.J.M. Doorenbos
Griffier: L.S. Ackerman

Voorzitter: R.J.G. Berkhout
Griffier: I.P. Vrolijk

Voorzitter: A. Smit-de Ridder
Griffier: A.C. Meijer

20.00

20.30
21.30

Algemene Zaken
Elke raadsavond worden diverse algemene zaken
behandeld zoals ingekomen brieven, stukken ter
kennisname en het vaststellen van besluitenlijsten.

20.00

Onderzoek mogelijke locaties (semi)permanente
huisvesting diverse doelgroepen

20.00

Optimalisering afvalscheiding 2020

20.45

Stand van zaken Beschuitstoren

21.30

Besloten

-

Beleidsregels hulp in de huishouding
22.00

Raadszaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
22.15
23.00

-

Bekrachtiging geheimhouding nummer 2016/08
Bekrachtiging geheimhouding nummer 2016/10
Instemmen met gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD ZW
Het college opdracht geven de meest kansrijke locaties (semi) permanente huisvesting nader te onderzoeken op haalbaarheid
Instemmen met procedure nieuw bouwplan Beschuitstoren
Motie vreemd fractie VVD Meer invloed in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW)

De stukken liggen tot dinsdag 16 februari 2016, 15.30 uur in de leeskamer ter inzage. Voor meer informatie kunt u tevens het Raads- en Burgerinformatiesysteem raadplegen.

