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Zeskamp
Na het succes van twee jaar geleden organiseert de Stichting 
Beemster Gemeenschap aankomende feestweek op zondag 26 
juli weer een spectaculaire zeskamp. 

De zeskamp vindt plaats op de ijsbaan en zal 
om 12.30 uur worden geopend met een ere-
ronde en het voorstellen van alle teams, die 
zich naar eigen invulling zullen presenteren 
aan het publiek met als thema ‘Feest’.
Tijdens de zeskamp zullen zowel oude 
bekende als nieuwe spellen gespeeld worden. 
Een oude bekende is het touwtrekken en 
nieuw dit jaar is de mysteriegame: een spel 
dat zelfs tijdens de zeskamp niet zichtbaar 
wordt gemaakt en pas bij de start van het 

spel aan het team wordt uitgelegd. De teams 
spelen in totaal acht spellen en proberen een 
zo hoog mogelijke eindscore te behalen. 

Meedoen met een team? Teams van mini-
maal 8 personen (let op: minimum leeftijd 
16 jaar op de dag zelf en tijdens de spellen 
moeten er minimaal 2 dames per team mee-
doen) kunnen zich inschrijven via zeskamp-
beemster@live.nl. Kosten voor deelname zijn 
€ 30,- per team.

Heropening
hernieuwde speeltuin

De buurtkinderen hebben zaterdag 30 
mei met ondersteuning van wethouder 
Zeeman door middel van het laten 
knallen van ballonnen de hernieuwde 
speeltuin Duysburg/Belvliet geopend.

Dankzij grote inspanning en vooral doorzet-
tingsvermogen van de bewoners en met een 
financiële injectie van de gemeente kunnen 

de kinderen de komende jaren weer veilig 
spelen. Even zag het ernaar uit dat deze eerste 
speeltuin in plan Leeghwater, gerealiseerd in 
1985, door gebrek aan middelen en strengere 
wetgeving zou verloederen. Gelukkig is dat 
dankzij dit voorbeeld van burgerparticipatie 
ten goede gekeerd.

Geert

Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

‘ Meedoen is belangrijker 
dan winnen’ 

Het ideale weer had zondag velen naar de ringvaart gelokt om getuige te zijn van 
het waterspekakel Fiets ́ m erin. Zowel aan de Beemsterkant als aan de kant van 
Purmerend stond het vol. Een kleine vijftig helden namen uiteindelijk deel aan 
de wedstrijd. Velen haalden de overkant niet maar gaven vol overgave gevolg 
aan de olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Purmerender 
Gino Cardinale had de snelste tijd met 6.97 seconden. De originaliteitprijs ging 
naar het zestal op de foto: Niels Koning, Rick Zijp; Simon Smit, Tim van der Mark, 
Roy Brune en Bart Ordeman.

 Geert
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Beemsterbustour
Woensdag 17 juni rond 11.00 uur is het zover. Vanaf dat moment kunt u elke 
woensdag met de Beemster bus mee. Een dubbeldekker die op de woensdag door 
de Beemster rijdt.  

www.breedbandbeemster.net
Doe Mee!

 
Glasvezel voor de hele Beemster

Kluitjes Het zijn die korte 
weet-je-wel-dingetjes waar mensen 
belangstelling voor hebben en anderen 
daarin willen delen. Ook in 2015 staan 
de kluitjes tot uw beschikking. Dat ze 
gelezen worden is een feit dus:

  Zaterdag 13 juni  en zondag 14 juni van 
10.00 tot 17.00 uur: Beemster Tuinen-
weekend met weer 10 tuinen te bezichtigen 
in West-, Midden- en Zuidoostbeemster. 
Passe-partout à € 2,50 verkrijgbaar bij de 
deelnemende tuinen.

  14 juni Beemster amusetour. Een ronde 
langs Het Heerenhuis, Stoer in de Beemster, 
Alles met Liefde, ´t Middenpunt, de jonck-
heeren en Fort resort van 13.00 tot 17.00 uur 
met authentiek bussen. Proef de lokale sfeer 
en geniet van de eerlijke amuses en wijnen.

  14 juni Beemster fort fair bij Fort benoorden 
Purmerend met landleven, decoraties en 
kunst van 10.00 tot 17.00 uur in de Zuid-
oostbeemster.   

  Zondag 14 juni 2015 om 15:00 uur zingt Vocaal 
Ensemble TiEn in de Keyserkerk in Midden-
beemster 'Songs for all Seasons'. nadere info: 
www.vocaal-ensemble-tien.nl Reserveringen: 
info@vocaal-ensemble-tien.nl.                                                                                   

  Het Reuring Festival vindt in 2015 plaats van 
donderdag 25 tot en met zondag 28 juni. 
Verreweg de meeste optredens zijn gratis. 
Bezoek reuring.com voor meer informatie.

  ik ben erg trots dat er ransuilen een rustboom 
hebben uitgekozen in onze Beemstertuin. Het 
is het tweede jaar dat ik ze observeer en waar 
het verleden jaar nog om één ransuil ging 
zitten er nu twee. ik kan ze rustig bekijken 
vanuit het dakraam of van onder de boom 
waar ze zitten, ze houden elke beweging van 
mij wel in de gaten. Met vriendelijke groet 
jelle Vegt, noordbeemster.

 
  Bij ‘De Wereld Draait door’ werd de aftrap 
gegeven voor de landelijke SGP campagne 
tegen overspel. De reclamecampagne 
wordt gemaakt door Mr.Brand™ uit Beem-
ster en haalt volop de landelijke pers.

  Kaasmakerij De Tijd ( ontworpen door 
architect Bastiaan jongerius) heeft in de 
categorie identiteit & icoonwaarde de titel 
‘BnA Beste Gebouw van het jaar 2015’ 
gewonnen. De kaasmakerij is een relatief 
laag gebouw van 7 meter hoog , 56 meter 
breed en 221 meter lang en past ion het 
systeem van het Werelderfgoed Beemster.

  Yolin Kramer van Hercules Beemster nam 
deel aan de nederlandse Kampioenschappen 
3de divisie en n3. Zij deed mee met zowel de 
meerkamp als de toestelfinale balk.  

  Verkoop in bieb Beemster. De Bibliotheek 
houdt haar aanbod up to date en daarom 
is er af en toe verkoop uit de collectie. in 
de Bibliotheek Beemster kan men tot 26 
juni een slag slaan bij de zomeruitverkoop.  
Bibliotheek Beemster is gevestigd in de 
Tobias de Coenestraat 4 in Middenbeem-
ster en geopend op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 17.00 uur 
(tot 13.30 zelfservice) en op zaterdag van 
11.00-14.00 uur. De toegang tot de Biblio-
theek is vrij! Alleen voor het lenen van mate-
rialen heeft men een abonnement nodig.

  in het zeer prille begin van Onder de Linden 
kreeg Renee drie lindestekjes. Een boompje 
ODL, een van Kees en Margitha en nog een 
van jelle. Zij had ze op een rijtje gezet. 
Helaas moest de middelste om, omdat ze 
toch te dicht op elkaar stonden,  maar de 
twee andere staan er pront en gezond bij.     

 
  Tot en met eind juni 2015 exposeert Karin 
Blauwhof uit de Zuidoostbeemster met 17 
schilderijen in bezoekerscentrum De Breek 
te Oosthuizen (Etersheim). Op de expositie 
zijn het olieverf- en acrylverfschilderijen 
met afbeeldingen van o.a. koeien, schapen 
en stillevens. Tevens is er plek voor schil-
derles bij Karin in haar atelier Het Blauwe 
Hof aan het noorderpad in de ZOB. neem 
contact op met 06-22919614. Haar website 
is www.karinblauwhof.webklik.nl  

 
  Ook Fort Resort viel in de prijzen. in 
Haarlem werden zij uitgeroepen tot ‘Beste 
noord-Hollandse Onderneming’ van het 
jaar 2015 door het publiek. Voor meer 
informatie: www.fortresortbeemster.nl.

  Zaterdag 20 en zondag 21 juni het 10de 
Open Kampioenschap Boer & Golf met 
66 teams bij EETCAFE Les Deux Ponts in 
Oudendijk

  Op Vaderdag ( 21 juni) weer het straatvol-
leybal toernooi. Hebt u zich al opgegeven?                                                                                                                          

  25 t/m 28 juni Reuring met onder andere de 
City Slam in het Leeghwaterpark.

  Ook u kunt kluitjes insturen, dus mail 
naar redactie@binnendijks.nu of geef 
het af bij drogisterij Anneke Jonker. 

BinnEnDijKS GEEFT RuiMTE VOOR REACTiE VAn LEZERS, MAAR DE REDACTiE KAn niET VERAnTWOORDELijK WORDEn GEHOuDEn VOOR DE inGE-
ZOnDEn STuKKEn. DE REDACTiE HEEFT HET RECHT OM inGEZOnDEn STuKKEn TE WEiGEREn. VERMELD ALTijD uW n.A.W. GEGEVEnS. AnOniEME STuKKEn 
WORDEn niET GEPLAATST. 

OPEN BRiEF AAN B&W BEEMSTER

Geacht college,

Er moet mij iets van het hart. Op 27 augustus aanstaande is opnieuw de Kortebaandraverij in 
Middenbeemster gepland.  Op zich een sprankelende en feestelijke gebeurtenis met prachtige 
paarden , enthousiaste deelnemers en toeschouwers.
Die toeschouwers, daar gaat het mij in dit schrijven om. De scheiding tussen de razendsnelle 
dravers en de mensen langs de afzetting is naar mijn mening erg smal, ja, té smal. Vorig jaar 
vond iemand het nodig een foto met flits te nemen, waardoor één van de paarden flink schrok 
en een gevaarlijk sprongetje richting publiek maakte. Maar ook zonder zo’n flits komen de 
paarden wel heel dicht bij de mensen, waaronder ook - nog  kwetsbaarder - kinderen.
Het zou bijzonder droevig zijn wanneer deze mooie dag met een ongeluk eindigde. Het moet 
toch mogelijk zijn de afzetting te verbreden, bijvoorbeeld door het plaatsen van balen geperste 
stro. Om iets te noemen, maar… dat is een karwei voor de vakman. 
ik vertrouw erop dat u, samen met de paardenliefhebbers, wilt nadenken over een goed en 
veilig verloop van het evenement, om vervolgens tot handelen over te gaan. 
ik dank u  bij voorbaat.

Met een hartelijke Groet,

ank Pronk-BuurMan

lezers schrijven...

Dameskoor Middelwijck 
concerteert
Dameskoor Middelwijck heeft op 
maandagmiddag 22 juni haar laatste 
repetitie voor de vakantie. 

Ter gelegenheid daarvan wil het vrolijk 
afscheid nemen van seizoen 2014/2015 in de 
vorm van een kort concert voor bewoners van 
Middelwijck en het Beatrixpark, maar ook 
voor iedereen die even wil komen genieten 
van de leuke en mooie liedjes, die het afge-
lopen seizoen zijn ingestudeerd. Er kunnen 

ook liedjes worden meegezongen. Het con-
cert begint om 14.00 uur en inclusief de pauze 
wordt het om 15.30 beëindigd. Op maan-
dagmiddag 17 augustus beginnen de repeti-
ties weer en dan wordt toegewerkt naar een 
programma voor een donateursconcert in 
november. Wie wil meedoen met het koor, 
is dan van harte welkom. Een leeftijdsgrens 
geldt al lang niet meer. Het repertoire is heel 
afwisselend en lang niet altijd gemakkelijk; 
veel liedjes worden driestemmig gezongen.

u kunt van 11.00 tot 16.00 uur voor maar 
€ 8,50 per persoon door ons Werelderfgoed 
van unesco rijden en op 18 verschillende 
plekken op- en uitstappen, verspreid over de 
hele dag. Op vier plekken bent u van harte 
welkom om ‘even’ binnen te wippen nl: bij de 
Eterij (start en eindpunt van de tour), de koren-
molen de nachtegaal, Fort bij Spijkerboor, en 
de Cono kaasmakerij. Verder stopt de onder 
andere bij de Eenhoorn, het Fort resort, het 
Arboretum, de Dood, de Weegbrug, de nach-
tegaal en familie uitentuis met de Messeklever. 
De burgemeester komt het startsein geven van 
deze Beemsterbustour die een onderdeel gaat 
vormen van de nog te starten streekmarkt op 

het plein voor ‘de Eterij’. Bij voldoende aanmel-
dingen van houders van Beemster producten 
gaat deze markt van start. Tot dat moment rijdt 
alleen de bus en kunt u onderweg het een en 
ander inslaan. neem op woensdag 17 juni eens 
de bus en koop een kaartje bij de chauffeur. u 
kunt op 18 verschillende plekken opstappen 
en natuurlijk later op de dag ook daar weer 
uitstappen. Rijd de Beemster rond, geniet en 
vertel dit aan een ieder die het horen wil.
Wij hopen dat zo ook snel de streekmarkt tot 
stand gaat komen. Hebt u interesse in de bus 
en/of als standhouder voor de streekmarkt, 
meldt u dan even bij de Eterij.

trees
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Activiteiten Middelwijck 

Woensdag 17 juni:
 Van 14.30 tot 16.30 uur Kaarten maken. 
 De kosten bedragen € 5,00

Donderdag 18 juni:
  Themabuffet barbecue om 17.00 uur, na 

afloop Beemster Fanfare. Kosten € 16,75 
p.p. exclusief drankjes.

Vrijdag 26 juni:
  Klaverjassen in de zomerperiode (1x per 

maand).

Maandag 29 juni:
  Vanaf 13.30 uur Concert van het Dames-

koor in de grote zaal van Middelwijck.

Wilt u ook eens adverteren 
in Binnendijks?

Vraag vrijblijvend
naar de mogelijkheden!

Martin de Graaf blijft al 25 jaar in beweging.

Een kwart eeuw geleden kwam de fitness-
rage sterk op. inspiratiebronnen waren de 
filmsterren jane Fonda en Arnold Schwar-
zenegger. Waar de fitnessactiviteiten vooral 
werden geboden in schuurtjes en gara-
geboxen met niet bepaald geavanceerde 
apparatuur, koos De Graaf voor een andere 
weg. Hij wilde vooral kwaliteit bieden. Dat 
is hem gelukt. Fitness de Kloek heeft hij uit-
gebouwd tot een hoog gekwalificeerd sport-
complex. ‘We bieden alleen hoogwaardige 
apparatuur,’ stelt hij. ‘Al ons personeel is 
geschoold in sportopleiding, reanimatie 
en bedrijfshulpverlening en er is hier altijd 
een fysiotherapeut aanwezig. Er zijn nog 
meer belangrijke punten: voldoende ruimte, 
hygiëne, volledige climat control, ruime 
kleedkamers met gratis lockers, parkeren 
voor de deur en uitgebreide wellnessvoor-
zieningen als een zonnecentrum, sauna en 
stoombad. je betaalt bij ons wel meer dan bij 
de low-budgetcentra die nu weer zijn opge-
komen, maar je krijgt wel waar voor je geld.’
Martin de Graaf hecht veel waarde aan per-
soonlijke aandacht. Er wordt goed naar de 
klant geluisterd en daarop wordt het aanbod 

afgestemd. ‘We zijn vooruitstrevend en zijn 
altijd op zoek naar nieuwe opleidingen en 
trends. Als onze bezoekers wensen hebben, 
kunnen we daar vaak heel snel op reageren.’
Dat kwaliteit belangrijk voor hem is wilde 
Martin de Graaf onderstrepen door zich 
aan te sluiten bij de landelijke brancheor-
ganisatie Fit!vak. Daar word je echter niet 
zomaar toegelaten. Dat kan alleen als je 
bedrijf zo goed op orde is dat het in aan-
merking komt voor het Keurmerk Fitness. 
Met een basiskeurmerk zou Martin de Graaf 
kunnen volstaan. Dat is voor hem echter niet 
goed genoeg. Hij heeft zich gericht op het 
zwaardere Keurmerk Fitness Totaal en dat 
heeft hij binnen. Ook hier gaat hij voor het 
hoogst haalbare.

Fitness de Kloek
insulindeweg 11, 
Middenbeemster; 
tel. 0299-681807, 
dekloek@quicknet.nl. 
Tevens Calibris-leerbedrijf. 
Zie ook www.fitnessdekloek.nl.

Marcel

Binnendijksebedrijven

 Fitness de Kloek
wil alleen het beste

Het hoog aangeschreven Keurmerk Fitness Totaal, een paar jaar geleden door de 
stichting Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (LERF) verstrekt aan Fitness de Kloek 
in Middenbeemster, is na een controle verlengd. Het bedrijf van Martin de Graaf 
voldoet nog altijd aan de scherpe kwaliteitseisen. Niet dat hij zich daar extra voor 
moet inspannen; kwaliteit heeft hij altijd al willen leveren. Dat doet hij al 25 jaar.

WWW.BinnenDijKs.nu

WIJ ZIJN OOK IN 

DE ZOMER DE 

GEHELE DAG OPEN,

EN VOLLEDIG 

VOORZIEN VAN 

CLIMAT-CONTROLE

F I T N E S S  D E  K LO E K :  I N S U L I N D E W E G  11 ,  M I D D E N B E E M S T E R .  T E L E F O O N :  0 2 9 9  6 8  18  0 7

F I T N E S S D E K L O E K . N L

WIST U DAT FITNESS DE KLOEK HET FITNESS TOTAAL 
KEURMERK HEEFT? VOOR INFO: KEURMERKFITNESS.NL

Breidablick weer nieuwe 
voorzieningen rijker
De stichting Vrienden van Breidablick houdt zich al meer dan 15 jaar bezig om 
het terrein van Breidablick te verfraaien met de extraatjes die de bewoners en 
medewerkers wensen. 

Het eerste project was de speeltuin met doolhof 
en alternatieve objecten zoals de reuzen-
schommel. Dit was tevens ook het meest kost-
bare project tot nu toe. Dankzij de vele sponsors 
kunnen zij zich blijven inzetten om de wensen te 
realiseren om het bestaan van het instituut leef-
baarder te maken en te houden.

Dankzij nSGK, Ars Donandi + Russell-ter 
Brugge Fonds , VSB Fonds Beemster, Stichting 
Fonds Eiercentrale Purmerend, Rabobank 
Waterland & Omstreken, Rotary Purmerend 
Waterland, univé Waterland en Stemar Engi-
neering B.V. en daarbij schenkingen/giften 
van ouders en verwanten van bewoners van 

Breidablick was het woensdag 3 juni weer 
feest op Breidablick. Het was de overdracht 
van de gerealiseerde projecten: het nieuwe 
kippenhuis, herinrichting van het gemeen-
schapsgebouw Ostara met onder andere 
stoelen en gordijnen, de reuzenschommel, een 
broodsnijmachine en de website. Het zonnetje 
liet zich zien en zo werd dit inderdaad een fees-
telijke middag met alleen maar blije gezichten.

Dank aan de mensen van de stichting die dit toch 
weer elke keer voor elkaar krijgen en natuurlijk 
dank aan de sponsors, mede namens alle bewo-
ners en medewerkers van Breidablick.
   trees

De opening van het kippenhuis.



WIJZIGING DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat de drank- en horecavergunning is gewijzigd 
van het horecabedrijf:

 Sportcentrum De Kloek B.V.(Insulindeweg 11)
De vergunning is gewijzigd bij besluit van 29 mei en verzonden op 1 juni 2015.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift sturen naar de burgemeester. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

 uw naam en adres
 de datum van de brief
 uw handtekening
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
 gronden van het bezwaar 

Kijk ook 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 voorzieningen-
rechter 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 ver-
zoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

OPENSTELLEN ELEKTRONISCHE WEG 
VOOR INDIENEN BEZWAARSCHRIFTEN 

EN PRIVACYREGLEMENT SOCIAAL 
DOMEIN BEEMSTER 2015

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 1 juni 2015, 
gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, voor een 
ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeen-
te Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage zijn gelegd:
1.  Het besluit van burgemeester en wethouders én de burgemeester van 10 

maart 2015, inhoudende openstellen van de elektronische weg voor het indie-
nen van bezwaarschriften. Het besluit is in werking getreden op 28 mei 2015.

2.  Het besluit van burgemeester en wethouders van 10 maart 2015, inhoudende 
vaststelling van het Privacyreglement sociaal domein Beemster 2015. Het 
besluit is in werking getreden op 29 mei 2015.

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van 
genoemde besluiten. De Gemeentebladen (45540 en 45550) zijn ook te raad-
plegen op: www.overheid.nl.
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INGEDIENDE AANVRAGEN APV
EN BIJZONDERE WETTEN 

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten
06 mei 2015 Oostdijk W1 Ontheffing parkeerverbod
27 mei 2015 Insulindeweg 10a  Melding incidentele festivi-

teit op 21 juni 2015
1 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voor-

werpen op of aan openbare 
weg , 12 driehoeksborden 
campagne ‘Purmerend On-
der Stoom’

1 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voor-
werpen op of aan openbare 
weg , 12 driehoeksborden 
campagne ‘De Purmaryn 
UITdagen + jubileum’

2 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voor-
werpen op of aan openbare 
weg , 12 driehoeksborden 
‘Beemster Breedband’

3 juni 2015 Zuiderweg 180  Vergunning plaatsen voor-
werpen , bouwkeet, op of 
aan de openbare weg

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.
 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
20 mei 2015 Zuiderweg 44 Uitbreiden aanvoerlijn RWZI 
24 mei 2015 Nekkerweg 66 I Oprichten tuinhuis

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. 

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
27 mei 2015 Purmerenderweg 126  Oprichten brug ter vervanging 

loopbrug

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift 
ondertekenen. Hierin staat ten minste:

 Uw naam en adres.
 De datum van de brief.
 Uw handtekening.
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft.
 Gronden van het bezwaar.

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij 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.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
11 juni 2015 Middenpad 19 Het oprichten van een woning
11 juni 2015 Jisperweg 16 Het oprichten van een woning
11 juni 2015 Middenweg 1 Het herbouwen van een stolp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 juni 
tot en met 27 juli 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende deze 
termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. 
Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente 
Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team 
Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie Project/activiteiten
27 mei 2015 Zuiderweg 50  Realiseren van 3 woonkavels/ 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening 

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na bekend-
making van dit besluit een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw 
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de 
gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op 
voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzienin-
genrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een der-
gelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digi-
taal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

GRAFRUIMINGEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van onderstaande graven in 
2013, 2014 en 2015 afstand is gedaan van de rechten. Communicatie met 
rechthebbenden heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeente heeft het voor-
nemen aanwezige grafbedekking per 1 augustus 2015 van de graven te verwij-
deren. Voor 1 augustus 2015 kan aangegeven worden als u het monument alsnog 
wilt afhalen. U kunt dan contact opnemen met de begraafplaatsadministratie 
via (0299) 452 452. Ook kunt u een mail sturen naar Begraafplaatsadministratie-
Beemster@purmerend.nl 

Grafnr. Naam overledenen Afstand 
194  Knip, Pieter  11-01-15
A 30  Buurs, Pieter  31-12-13
  Reus, Jannetje 
  Kalf, Guurtje 
B 86  Nobel, Willem 14-01-14
  Druif, Trijntje 
  Houtman, Catharina M. 
C 15  Maijer, Aaltje  03-10-13
  Spaans, Gerrit 
C 38  Mulder, Gerard, Pieter 02-04-13
  Mulder, Janetta Nelly 
  Bakker, Jan Cornelis 
C 102 De Hart,  07-02-15
  De Hart, Tine Gerda 
C 169 Koster, Antje  26-10-13
  Tromp, Henderik 
C 210 Dekker, Antje 22-09-14
  Prins, Dirk 
C 231 Kroon, Maria M. 08-12-14
  Bierman, Dirk 
C 254 A Beets, Antje  22-04-13
  Brouwer, Arian 
C 258 A Van Berge, Barry J. 27-01-15
D 64 Tjeertes, Pieter 08-12-14
  Tjeertes, Gerrit 
D 107 Dunnebier, Neeltje 02-04-13
  Mulder, Adriaan 
D 112 Klok, Nicolaas J.W. 07-05-14
  Koppenol, Grietje B. 
  Klok, Klaas    
D 138 Kreuger, Lambertus 09-05-14
  Jongens, Catharina 
D 161 Dinkla E.  02-04-14
  Klaassens Jozef P. 
D 173 Klopper, Grietje 18-07-14
  Stolp, Cornelis 
D 192 Smit, Sijtje  21-01-15
  Tromp, Gerrit M. 
D 197 Pauw, Jentien 08-10-14
  Pauw, Cornelis 
  Kwadijk, Jantje 
D 222 Tump, Trijntje 08-10-14
  Middelburg, A. R. 
D 229 Kuijlenburg, A. 08-10-14
D 232 Bakker, Marie 03-06-13
  Kerkhoven, M. 
E 13  Vels, Trijntje  08-12-14
  Garms, Dirk 
E 53  Van der Veen, J. 25-02-13
  Koerts, J. A. 
F 18  Kleen, Eefje  31-12-14
  Wijhenke, T. D. 
F 46  Prins, Joris  22-04-13
F 53  De Groot, L.  21-05-13
  Van der Hoek, T. 
F 60  Beemster, Jan 03-09-13
F 63  De Jong, Jansje 23-01-15
  Gedink, Hendrik 
F 68  Visser, Pieter S. 15-05-13
  Vink, Iefje 
F 81  Bon, Dieuwertje 04-02-13
  Joosten, C. 
F 84  Arncken, G.E.H. 06-08-14
F 103 Van Staaveren, A. 22-07-14

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
21 mei 2015 Zuiderweg 44 MV15-017 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
26 mei 2015 Middenweg 191 MV15-018 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

OFFICIEEL

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1  n  POSTADRES: POSTBUS 7  n  1462 ZG MIDDENBEEMSTER  n  TELEFOON: (0299) 68 21 21  n  FAX: (0299)  68 17 71
GEMEENTE@BEEMSTER.NET  n  WWW.BEEMSTER.NET  n   OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR

OP MAANDAGAVOND IS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR DE DEUR GESLOTEN, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.



WIJZIGING DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat de drank- en horecavergunning is gewijzigd 
van het horecabedrijf:

 Sportcentrum De Kloek B.V.(Insulindeweg 11)
De vergunning is gewijzigd bij besluit van 29 mei en verzonden op 1 juni 2015.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift sturen naar de burgemeester. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. 
Hierin staat ten minste:

 uw naam en adres
 de datum van de brief
 uw handtekening
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
 gronden van het bezwaar 

Kijk ook 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 voorzieningen-
rechter 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 ver-
zoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

OPENSTELLEN ELEKTRONISCHE WEG 
VOOR INDIENEN BEZWAARSCHRIFTEN 

EN PRIVACYREGLEMENT SOCIAAL 
DOMEIN BEEMSTER 2015

Burgemeester en wethouders geven ervan kennis dat met ingang van 1 juni 2015, 
gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, voor een 
ieder op het gemeentehuis van Beemster en bij het Gemeenteplein van de gemeen-
te Purmerend (Purmersteenweg 42, Purmerend) - kosteloos ter inzage zijn gelegd:
1.  Het besluit van burgemeester en wethouders én de burgemeester van 10 

maart 2015, inhoudende openstellen van de elektronische weg voor het indie-
nen van bezwaarschriften. Het besluit is in werking getreden op 28 mei 2015.

2.  Het besluit van burgemeester en wethouders van 10 maart 2015, inhoudende 
vaststelling van het Privacyreglement sociaal domein Beemster 2015. Het 
besluit is in werking getreden op 29 mei 2015.

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van 
genoemde besluiten. De Gemeentebladen (45540 en 45550) zijn ook te raad-
plegen op: www.overheid.nl.

BINNENDIJKS NUMMER 23/24, 13/14 JUNI 2015

INGEDIENDE AANVRAGEN APV
EN BIJZONDERE WETTEN 

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten
06 mei 2015 Oostdijk W1 Ontheffing parkeerverbod
27 mei 2015 Insulindeweg 10a  Melding incidentele festivi-

teit op 21 juni 2015
1 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voor-

werpen op of aan openbare 
weg , 12 driehoeksborden 
campagne ‘Purmerend On-
der Stoom’

1 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voor-
werpen op of aan openbare 
weg , 12 driehoeksborden 
campagne ‘De Purmaryn 
UITdagen + jubileum’

2 juni 2015 Gehele Beemster  Vergunning plaatsen voor-
werpen op of aan openbare 
weg , 12 driehoeksborden 
‘Beemster Breedband’

3 juni 2015 Zuiderweg 180  Vergunning plaatsen voor-
werpen , bouwkeet, op of 
aan de openbare weg

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.
 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Datum ontvangst Locatie  Project/activiteiten
20 mei 2015 Zuiderweg 44 Uitbreiden aanvoerlijn RWZI 
24 mei 2015 Nekkerweg 66 I Oprichten tuinhuis

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. 

VERLENGING BESLISTERMIJN  
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
27 mei 2015 Purmerenderweg 126  Oprichten brug ter vervanging 

loopbrug

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen 
naar burgemeester en wethouders van Beemster. U moet het bezwaarschrift 
ondertekenen. Hierin staat ten minste:

 Uw naam en adres.
 De datum van de brief.
 Uw handtekening.
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft.
 Gronden van het bezwaar.

Kijk ook op www.beemster.net/bezwaar.

Voorlopige voorziening. Daarnaast kunt u bij 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.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
Datum toezending Locatie  Project/activiteiten
11 juni 2015 Middenpad 19 Het oprichten van een woning
11 juni 2015 Jisperweg 16 Het oprichten van een woning
11 juni 2015 Middenweg 1 Het herbouwen van een stolp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de hierboven vermelde 
vergunning(en) te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 juni 
tot en met 27 juli 2015 van 8.30 tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 
tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster. Gedurende deze 
termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. 
Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente 
Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team 
Vergunningen van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Datum toezending Locatie Project/activiteiten
27 mei 2015 Zuiderweg 50  Realiseren van 3 woonkavels/ 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening 

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na bekend-
making van dit besluit een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw 
naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de 
gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op 
voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzienin-
genrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een der-
gelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digi-
taal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

GRAFRUIMINGEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van onderstaande graven in 
2013, 2014 en 2015 afstand is gedaan van de rechten. Communicatie met 
rechthebbenden heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeente heeft het voor-
nemen aanwezige grafbedekking per 1 augustus 2015 van de graven te verwij-
deren. Voor 1 augustus 2015 kan aangegeven worden als u het monument alsnog 
wilt afhalen. U kunt dan contact opnemen met de begraafplaatsadministratie 
via (0299) 452 452. Ook kunt u een mail sturen naar Begraafplaatsadministratie-
Beemster@purmerend.nl 

Grafnr. Naam overledenen Afstand 
194  Knip, Pieter  11-01-15
A 30  Buurs, Pieter  31-12-13
  Reus, Jannetje 
  Kalf, Guurtje 
B 86  Nobel, Willem 14-01-14
  Druif, Trijntje 
  Houtman, Catharina M. 
C 15  Maijer, Aaltje  03-10-13
  Spaans, Gerrit 
C 38  Mulder, Gerard, Pieter 02-04-13
  Mulder, Janetta Nelly 
  Bakker, Jan Cornelis 
C 102 De Hart,  07-02-15
  De Hart, Tine Gerda 
C 169 Koster, Antje  26-10-13
  Tromp, Henderik 
C 210 Dekker, Antje 22-09-14
  Prins, Dirk 
C 231 Kroon, Maria M. 08-12-14
  Bierman, Dirk 
C 254 A Beets, Antje  22-04-13
  Brouwer, Arian 
C 258 A Van Berge, Barry J. 27-01-15
D 64 Tjeertes, Pieter 08-12-14
  Tjeertes, Gerrit 
D 107 Dunnebier, Neeltje 02-04-13
  Mulder, Adriaan 
D 112 Klok, Nicolaas J.W. 07-05-14
  Koppenol, Grietje B. 
  Klok, Klaas    
D 138 Kreuger, Lambertus 09-05-14
  Jongens, Catharina 
D 161 Dinkla E.  02-04-14
  Klaassens Jozef P. 
D 173 Klopper, Grietje 18-07-14
  Stolp, Cornelis 
D 192 Smit, Sijtje  21-01-15
  Tromp, Gerrit M. 
D 197 Pauw, Jentien 08-10-14
  Pauw, Cornelis 
  Kwadijk, Jantje 
D 222 Tump, Trijntje 08-10-14
  Middelburg, A. R. 
D 229 Kuijlenburg, A. 08-10-14
D 232 Bakker, Marie 03-06-13
  Kerkhoven, M. 
E 13  Vels, Trijntje  08-12-14
  Garms, Dirk 
E 53  Van der Veen, J. 25-02-13
  Koerts, J. A. 
F 18  Kleen, Eefje  31-12-14
  Wijhenke, T. D. 
F 46  Prins, Joris  22-04-13
F 53  De Groot, L.  21-05-13
  Van der Hoek, T. 
F 60  Beemster, Jan 03-09-13
F 63  De Jong, Jansje 23-01-15
  Gedink, Hendrik 
F 68  Visser, Pieter S. 15-05-13
  Vink, Iefje 
F 81  Bon, Dieuwertje 04-02-13
  Joosten, C. 
F 84  Arncken, G.E.H. 06-08-14
F 103 Van Staaveren, A. 22-07-14

MELDINGEN
Datum Locatie  Nummer Melding
21 mei 2015 Zuiderweg 44 MV15-017 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
26 mei 2015 Middenweg 191 MV15-018 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

OFFICIEEL
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OP MAANDAGAVOND IS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR DE DEUR GESLOTEN, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.

OFFICIEEL
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet 
geluidhinder hogere geluidwaarde van 52 dB vaststellen, dit vanwege:

  de omgevingsvergunning van 3 woonkavels betreffende het perceel  
Zuiderweg 50 in Zuidoostbeemster, gelegen in de zone van de Zuiderweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 15 juni tot en 
met 27 juli 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags 
ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis Beemster.

Met ingang van maandag 15 juni 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken 
tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder juncto artikel 
20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en tevens 
zijn aan te merken als belanghebbenden;

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te 
brengen over het ontwerpbesluit;

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behan-
deling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 
36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om op grond 
van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde van 58 dB vast te 
stellen, dit ten behoeve van:

  het herbouwen van een dubbele woning aan de Middenweg 1 in  
Noordbeemster, gelegen in de zone van de Middenweg.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet 
bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang 
van maandag 15 juni 2015 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis 
van Beemster, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags 
ook van 13.30 tot 19.00 uur of na werkuren na telefonische afspraak (tel: 
0299 452721). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken 
worden verkregen.
Belanghebbenden kunnen met ingang van maandag 15 juni 2015 gedurende 6 
weken schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij 
burgemeester en wethouders, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster 
onder vermelding van ‘zienswijzen 1206177’. Tevens bestaat de mogelijkheid 
tot het mondeling inbrengen van zienswijzen na telefonische afspraak met de 
behandelend ambtenaar (0299-452721).

ALGEMEEN
WERELDERFGOEDWEEKEND

‘DOOR HET OOG VAN DE LENS’
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2015 is het werelderfgoedweekend. Het 
thema is dit jaar ‘Door de lens’. Op zondag 14 juni worden er in Beemster diverse 
activiteiten georganiseerd, waaraan iedereen kan deelnemen. 
Voor de jeugd wordt een fotopuzzeltocht uitgezet met daaraan gekoppeld een 
fotowedstrijd. Maak een foto van iets typisch Beemster en deel de foto op de 
tijdlijn op de Facebookpagina van het Bezoekerscentrum Beemster. De foto 
met de meeste likes wint een prijs. Maar ook voor volwassenen zijn er op zon-
dag 14 juni 2015 diverse activiteiten, zoals een amusetour langs diverse res-
taurants in Beemster en een bustour langs de werelderfgoederen Droogmakerij 
de Beemster, de Stelling van Amsterdam en de Amsterdamse Grachtengordel.

Meer informatie over de activiteiten, de tijden en de prijzen is te vinden op 
www.beemsterinfo.nl. 

EXTRA CONTAINER VOOR PLASTIC OP 
HET PRINSES BEATRIXPARK

Sinds 1 april kunnen inwoners van Beemster plastic afval op elk gewenst moment 
wegbrengen naar een van de containers. Onlangs is in Middenbeemster op het 
Prinses Beatrixpark ook een container geplaatst. Ook kartonnen drankverpakkin-
gen van melk of frisdrank kunnen sinds 1 april bij het plastic worden gevoegd. 
Deze verpakkingen worden in een later traject gescheiden van het plastic.

De containers staan in Beemster op de volgende locaties:
 Tobias de Coeneplein
 Rustenhoven
 Nicolaas Cromhoutlaan / Westerhem
 Prinses Beatrixpark
 Zuiderhof / Dirk Dekkerstraat
 Purmerenderweg / Zuiderpad
 Kerkplein Westbeemster
 Nabij rotonde Noordbeemster

De zogenaamde Heroeszakken voor plastic kunt u gratis bestellen via  
(072) 54 13 585 of via www.zakkenvoorplastic.nl.

BEZWAARSCHRIFTEN ELEKTRONISCH 
INDIENEN

Inwoners van Beemster die een bezwaarschrift willen indienen tegen een besluit 
dat door of namens het college van burgemeester en wethouders is genomen, 
kunnen dat nu ook digitaal doen. 

Bezwaar kan elektronisch worden ingediend via de website in het digitaal loket 
op de pagina ‘Bezwaar / beroep besluiten’. Verzending gaat dan elektronisch en 
wordt op dezelfde wijze in behandeling genomen als een op papier ingediend 
bezwaarschrift. Met deze werkwijze wil de gemeente de (digitale) dienstverle-
ning aan inwoners verbeteren. Overigens blijft het mogelijk om op papier be-
zwaarschriften in te dienen.

BESTUUR
DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN 

DE RAADSFRACTIES
In de raadsvergadering van 9 juni 2015 zijn de algemene beschouwingen voor 
het begrotingsjaar 2016 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeente-
raad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken 
over het beleid voor het komende jaar. Deze vergadering kunt u terugkijken via 
www.beemster.net. De algemene beschouwingen van de raadsfracties zijn 
tevens op de site gepubliceerd en verkrijgbaar, tijdens openingstijden, in het 
gemeentehuis (op de leestafel).

BINNENDIJKS NUMMER 23/24, 13/14 JUNI 2015

     EINDE PUBLICATIE

Scan de code en ga naar www.beemster.net

Reddeloos verloren
Tijdens het maken van mijn fotorapportage van fiets ‘m erin, trof mij het volgende 
tafereel. Een meerkoet probeerde zich door middel van het hardhandig tikken van 
zijn (haar?) snavel op het hoofdje van de pul, te ontdoen van de jongeling. Ze beet 
hem ook fors in de nek. 

uiteindelijk heeft de pul zich los-
gemaakt van de meerkoet en is 
de wal opgekropen. De volwassen 
meerkoet is doorgezwommen. 
De pul bleef als een zielig hoopje 
achter. Er is door de aanwezige 
EHBO nog een poging gedaan om 
de pul weer in het water te krijgen, 
maar deze kroop toch snel weer de 
kant op. ik weet niet hoe ik dit tafe-
reel moet duiden, maar het leek me 
schrijnend. inzet: De pul. Overleeft 
het vermoedelijk niet in zijn eentje. 
Zeker niet als je de omvang van de 
ratten in ogenschouw neemt die 
daar ook rondzwommen.

Geert
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Clubvoetbaldagen bij WBsVskelter-trekkertrek
De jeugd van 4 tot en  met 12 jaar kan op zondag 
21 juni deelnemen aan een Skelter-trekkertrek. 
Deze wedstrijd vindt vanaf 13.30 uur plaats op het 
Kerkplein in Westbeemster.

Het is het vervolg op de wedstrijd die afgelopen jaar tijdens de  
Westbeemster kermis is gehouden. Toen bleek dat er toch wel 
wat problemen waren voor de ongemotoriseerde skelters. De  
sleepwagen bleek te zwaar. De wagen is gedemonteerd en er 
is een lichtere versie gebouwd. 
Er kan in vier categorieën worden getrokken. De leeftijds-
grenzen zijn 4-6, 6-8, 8-10 en 10 tot 12 jaar. jongens en meisjes 
gaan door elkaar, en voor degene die het verst trekt in zijn/haar 
categorie is er een beker. Bovendien krijgt elke deelnemer/ster 
een herinnering. inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur en de 
kinderen dienen zelf voor een skelter te zorgen.

Voor eventuele vragen of informatie kan men 
contact opnemen met Hans Berger, tel. 06-36197252 
of hans_berger@live.nl.

Klaverjassen soos

Soos Westbeemster heeft op 4 juni weer
geklaverjast. De uitslag; 
1 Mv. M. Stroet-Smit 5443
2 Hr. C. Groot  5303
3 Hr. H. Timmer  5009

spoRt
Binnendijks

spoRtnieuWs?
Mail naar

info@binnendijks.nu

Beemster 
wandelingen
 
Maandag 15 juni, 19.00 uur: 
  Grafterraadhuiswandeling. Deze wandeling is 7 kilometer 

met koffie in het raadhuisje. Start: Raadhuisstraat 21 in Graft.
Maandag 22 juni, 19.00 uur: 
  Rijperraadhuiswandeling. Deze wandeling is 7 kilometer 

met koffie in het raadhuisje. Start: Kleine Dam 1.
Dinsdag 23 juni, 9.15 uur: 
  Arboretumwandeling van 10 kilometer. Start: Middenweg 

185 te Middenbeemster met bezoek aam het arboretum 
(bomentuin). na afloop koffie drinken  in natuurtheetuin De 
Kleine Vos.

Maandag 29 juni, 19.00 uur: 
 Raadhuiswandeling Graft.

Wandelen is op eigen risico. informatie/opgave en afmelding: 
Daniella Ernsting, tel. 0299-477047. De avond voor de wande-
ling tot 19.00 is aanmelding mogelijk. 
Zie ook beemsterwandeling.webklik.nl.

Beemster tegel en Gouden KnVB-speld 
voor Henk Clausen
Scheidend voorzitter Henk Clausen van SV Beemster 
heeft op zaterdag 30 mei uit handen van  burgemeester 
Van Beek de Beemster Tegel ontvangen voor zijn grote 
verdiensten aan de Beemster samenleving. Niet veel 
later was het aan de heer Zeeman om hem namens de 
KNVB de gouden speld te overhandigen.

Henk Clausen is 17 jaar (1997-2014) voorzitter geweest. 
Gedurende die tijd heeft de sportvereniging niet alleen sportief 
(diverse promoties) maar ook organisatorisch en fysiek 
(nieuwbouw) behoorlijke veranderingen ondergaan. Henk 
blijft wel actief betroken bij zijn sportclub.  Al was het maar 
om bij te dragen aan het realiseren van zijn nog onvervulde 
wens:  (op termijn) promotie naar de 2e klasse. (SV Beemster 
blijft door een 7-0 overwinning op Wherevogels in ieder geval 
in de 3e klasse. Dat is wellicht de eerste stap op weg naar de 
wens van Clausen, GH.) nico Mak heeft enige tijd geleden de 
voorzittershamer overgenomen.       Geert

Henk Clausen, geflankeerd door KnVB-vertegenwoordiger 
Zeeman en echtgenote, tijdens zijn dankwoord. 

sV Beemster D1 polderkampioen
Beemster D1 mag met trots de titel voeren 
van DE Polderkampioen 2014-2015!! De 
mannen werden in de 2e klasse zowel 
najaarskampioen als voorjaarskampioen. 
Daarnaast wonnen ze ook de grootste beker 
bij de leuke toernooien van De Rijp en de 
Beemster jeugdcup bij WBSV. Fantastisch 
resultaat door veel plezier en samenwerking 
van (vlnr, zittend):  Nando, Nils, Daniel, Melle, 
Jaimy, Grivano. Staand: Daan, Fons, Thijmen, 
Jur, Wouter, Mischa, Tom en Sem. Daarachter 
(en in gedachten erbij) de coaches Arco, 
Jacques, Cor( en Jan en Rick).

WBSV in Westbeemster is op 11, 12 en 13 augustus de 
gastheer van de Clubvoetbaldagen. Elke voetballer 
van 6 tot en met 13 jaar, lid of geen lid, kan meedoen.

Drie dagen voetballen, pret en vrienden maken. De deelne-
mers worden verwend met nieuwe oefeningen, trucjes, een 
lunch, een animatie en een spetterende voetbaloutfit. Ze 
slapen gewoon thuis, maar voor de rest zijn ze elke dag de gast 
van WBSV. Ook ideaal voor (drukke) ouders dus.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op http://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-WBSV/.

Van foto tot 
foto door 
Middenbeemster 
Leuk om met de kinderen een wandeling te maken 
in Middenbeemster. Op dit moment is er een boekje 
te koop bij het bezoekerscentrum voor € 2,00 waarin 
een fotowandeling staat van twee kilometer door 
het centrum van de Beemster. 

De kinderen kunnen hun ouders van foto naar foto de weg 
wijzen en er staan leuke wetenswaardigheidjes in, zelfs voor 
de geboren en getogen Beemsterlingen. Ook leuk om in de 
middagpauze een stukje te lopen, want gewoon doorstappen 
kost maar een uurtje. Wijna Scheringa heeft de wandeling en 
tekst gemaakt, die werd aangevuld met de foto’s van Margriet 
van der Hulst onder het auspiciën van Beemster ’s Welvaart.
Let goed op bij het oversteken.. En wie weet komt er nog een 
deel twee. Tot dan veel wandelgenot met deze historische 
wandeling.

Van links naar rechts: 
Margriet van der Hulst, burgemeester Van Beek en Wijna Scheringa.



informatierubriek

Huisartsenpost Waterland
Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur) 
in het weekend en op feestdagen  0299 - 313 233

alarmnummer 1-1-2

Colofon
HET BLAD WORDT TWEEWEKELiJKS iN HET WEEKEND, 
HuiS AAN HuiS, iN DE BEEMSTER VERSPREiD.

WEBSiTE www.binnendijks.nu

AANLEVEREN KOPiJ EN ADVERTENTiES
Voor de volgende uitgave:

   Via de website uiterlijk voor zaterdag.
   Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:   

Drogisterij jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.
   Per post aan: Binnendijks - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.

   De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of 
in duidelijk geschreven handschrift.

ADVERTENTiES
Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu
Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.
Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.

EiNDREDACTiE, VERSLAGGEViNG EN FOTOGRAFiE
Trees Blokdijk, Geert Heikens, Marcel van Stigt en joke Römer
Telefoon: 06-19475058, e-mail: redactie@binnendijks.nu

SECRETARiAAT 
E-mail: secretariaat@binnendijks.nu

VERSPREiDiNG
Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.
Telefoon 0226-331020.

BEZORGKLACHTEN
Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.
Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.

BANKRELATiES
inG-bank rekeningnummer nL96 inGB 0003 771883.
Rabobank rekeningnummer nL44RABO0356919978.

PRODuCTiE
Hoogcarspel Grafische Communicatie -  Donauweg 2c - 1043 Aj  Amsterdam.

Copyright niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Kerkdiensten

13  en 14 juni

doopsgezinde gemeente

09.45 uur  zr. H.G. Wouwenaar Alkmaar

Protestantse gemeente Beemster 

Zo. 10.00 uur   Dienst met jan Duin mmv.Gelgenheidskoor  

olv. M. de Hulst, Kapel ZOB.

rk.Parochie joannes de doper

Zo.  10.00  Herenkoor / L. Weel

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  jongerenviering / Pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur   Eucharistieviering / Pastoor Marcelo /  

mmv het nicolaaskoor

Zo.  15.00 uur  Eucharistieviering van/voor de   

Filipijnse gemeenschap 

20 en 21 juni

doopsgezinde gemeente

Geen dienst

Protestantse gemeente Beemster

Zo. 10.00 uur  Dienst solozang Femke Leek

rk.Parochie joannes de doper 

Zo.  10.00 uur   Gemengdkoor / Amos 3

katholieke Parochie nicolaaskerk Purmerend

Za.  12.00 uur  jongerenviering / Pastoor Marcelo

Zo.  10.00 uur  Eucharistieviering / Gerard noom

informatierubriek
Advocaat, mediator, coach mr. A.j. Butter, Middenweg 2 1463 HA 

n-Beemster, t: 06 54288049, e:butter@badv.nl

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coene-

straat 2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988

Buurthuis Zuidoost voor o.a. cursussen, workshops, partijen, expo-

sities, zalen-/barverhuur. Middenpad 2, 1461 BW Beemster. tel. (0299) 

427661; e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.

buurthuiszuidoostbeemster.nl

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084 

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor 

uw huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 

10 00. 24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmer-

steenweg 13c.

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg 

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de 

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel.  0900 98 97

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bek-

kenfysioherapie en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie 

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon 

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings-

begeleiding PHYSiCALL, Sportcentrum De Kloek, insulindeweg 

11, 1462 Mj Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 

683271, email: info@physicall.nl

Fysiotherapie Kamphuis, Fysiotherapie, Oedeemfysiotherapie (vaak 

na borstkanker), Kinderfysiotherapie, Zuiderweg 115e, Z.O. Beemster. Tel: 

06 49105334 www.fysiotherapiekamphuis.nl. Ook ‘s avonds of zaterdag.

Hartstichting afdeling Beemster P.j. Doets, Loeffendijk 10, 1462 

EC Middenbeemster, tel. 0299-350733

Hospice Thuis van Leeghwater Prins Mauritsstraat 4, 1462 jj  

Middenbeemster. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 

17.00 uur via 0299-682020. E-mailadres info@hospiceleeghwater.nl 

Website www.hospiceleeghwater.nl Zorgaanbod is inzet opgeleide 

vrijwilligers in de thuissituatie bij terminale zorgvragen en verblijf in 

het hospice.

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12, 

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826, faxnummer. 0299 

621827, e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl, www.beemsterinfo.nl

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorg-

cirkel Mieuwijdt, T 088-5591100

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 

DE  Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende 

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.

Notariskantoor Mr. Drs. P.j. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek 

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: 

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.

Ortho Nature praktijk voor orthomoleculaire therapie. Midden-

beemster tel: 0299 690712

Voetverzorging, steunzolen en massage joke v.d. Steeg 

 (gediplomeerd pedicure, chiropodist en diabetische voet, enz.),  

Westerhem 141, 1462 VD Middenbeemster,  telefoon (0299) 68 19 82. 

Behandeling na telefonische afspraak.

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt 

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 jn Middenbeemster. Tel. 

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op 

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45 

24 52. u kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt 

u ook in Beemster terecht. 

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en per-

soonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met 

een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.  

Ma t/m do 9.00-12.00 uur: 0299-820139  Sloep 3 1483 HA De Rijp. 

wonenplusaangenaam@rswp.nl. Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur 

kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck terecht met uw vragen op 

het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 

54, 1462 jn Middenbeemster, 0299-748032. Meer info: www.rswp.nl

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en in-

dividuele healing consulten. www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-

685648/0643425775

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot 

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond! 

interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website 

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl

Zondagmarkt 6 september 2015, informatie over aanmelding via 

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder  0299-683203



Van den Hoonaard
Accountants EN BELASTINGADVIES

Installatiebedrijf  Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840
  Ambachtsweg 5D, 1474 HV  Oosthuizen

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties
Zink- en dakwerken, Onderhoud en service
Airconditionings installatie
Ook voor ergonomisch sanitair.

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl
Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

B E E M S T E R
Pieter Dekker

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn

• Iedere uitvaart op maat 

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent! 

• Thuisopbaring of in een 
 uitvaartcentrum naar keuze 

• Mogelijkheid tot een kosteloze 
 voorbespreking 

• Transparant

Bezoek onze site voor alle info en kosten:

www.uitvaartbeemster.nl

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-

Dag en nacht bereikbaar via

0299 - 68 39 45

   Vraag gratis uw

          laatste-wensenmap aan !

Hoogca r spe l
G r a f i s c h e  C o m m u n i c a t i e

Ontwerp • Prepress • Drukwerk 
Afwerking • Direct Mail • en meer...

Donauweg 2c
1043 AJ Amsterdam 
Tel. 0299 - 689 089

www.hoogcarspel.com

ROLL-UP
BANNERS

uW ADVeRtentie 
HAD HieR 

Kunnen stAAn!
inFoRMeeR eens nAAR onZe MoGelijKHeDen!

Wij zijn er niet alleen voor toeristen,
maar ook voor Beemsterlingen.

U vindt bij ons o.a.
■ EXPERIENCE ‘Beleef de BEEMSTER’
■ feestelijk ingepakte cadeaubonnen
■ boeken,ansichtkaarten van de Beemster
■ fiets- en wandelkaarten                                   
■ vlaggen en wimpels
■ geschenkartikelen

VVV/ INFOCENTER
Middenweg 185
telefoon 0299 - 62 18 26
e-mail: infocenter@beemsterinfo.nl
www.beemsterinfo.nl

openingstijden:
april t/m september: 
dinsdag t/m zondag:  10.00 - 16.00 uur
oktober t/m maart: vrijdag, zaterdag
en zondag:  13.00 – 16.00 uur

 

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries
ElEktra & WitgoEd SErVicE

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster
Tel. 0299 - 684346  - Mobiel: 06 51838782  - edwindevries72@hotmail.com

Drogisterij Jonker
Parfumerie - Babykleertjes
Rijperweg 58, 1462 ME  Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25

Zondag 21 juni
 VADERDAG!


