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Swipe uw ideale wijk
naar de toekomst!
Geef aan wat u vindt en maak kans op een slagroomtaart!
Hoe moet de wijk er straks uit gaan zien? Wat vindt u mooi en minder mooi
aan gebouwen en buitenruimtes. Scan de QR-code of maak een moodboard
op het infopunt. Swipe naar links of rechts en geef uw mening.
A

B

Drugsproductie, daar zit een luchtje aan. We vinden het belangrijk dat inwoners de
geur van een drugslab herkennen en weten wat de signalen zijn. Op deze manier
houden we onze buurt veilig. Daarom organiseert de gemeente samen met NH Samen
Veilig twee momenten om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de
tekenen van drugsproductie in uw omgeving.
• vrijdag 20 mei vanaf 10.00 uur: weekmarkt Middenbeemster
Deze dag staat de gemeente met een marktkraam van 10.00 tot 14.00 uur op de
weekmarkt in het centrum van Middenbeemster. Hier kunt u dankzij het parfum ‘xtacy’ de
geur van een drugslab leren kennen en heeft u de kans om vragen te stellen.
• maandag 23 mei vanaf 19.30 uur: voorlichtingsbijeenkomst
Kerckhaen
De gemeente organiseert onder de noemer ‘Project
Veilig Buitengebied’ tussen 19.30 en 21.30 uur een
voorlichtingsbijeenkomst in de Kerckhaen in Westbeemster.
Criminelen maken graag gebruik van grote, leegstaande en
afgelegen schuren. Ook het buitengebied van Beemster is in
trek. Tijdens deze bijeenkomst leggen we uit hoe u de signalen
herkent en wat u kunt doen bij vermoedens. U kunt zich hiervoor
aanmelden via www.nhdrugsalert.nl/events of door de QR-code te
scannen.

De eerste conceptvisie voor de binnenstad
van de toekomst: praat mee!

wijwheermolen.nl/swipemee

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.
Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2022 met besluitnummer
1567222 het volgende besloten:

commissievergadering.

Tijdstip: 20.00 uur. Locatie: raadzaal
Stadhuis, Purmersteenweg 42.
Agenda en stukken worden twee weken
voor de commissies en één week voor de
raadsvergadering gepubliceerd:
raad.purmerend.nl (Politiek Portaal).
Inspreken bij een commissie over een
agenda-onderwerp? Neem hiervoor contact
op: griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713.
Contact met de raad
Raadsleden en commissieleden zijn
bereikbaar voor uw vragen of ideeën.
Contactgegevens: raad.purmerend.nl
Hoe werkt het?
De raad besluit elke laatste donderdag
van de maand over voorstellen van het
college van burgemeester en wethouders,
initiatieven van politieke fracties of over een
burgerinitiatief. Voordat de raad een besluit
neemt, worden de voorstellen besproken in
een commissievergadering.
GemeenteraadPurmerend
Raadpurmerend
raadpurmerend

Commissie Ruimte 19 mei 2022
Structuurvisie Waterlandkwartier

Om als gemeente de regie te kunnen blijven houden op de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier is op meerdere locaties in het
gebied een voorkeursrecht gevestigd. Om dit voor langere termijn te laten gelden, moet er een planologische borging plaatsvinden.
Daarom heeft de raad besloten het al eerder vastgestelde masterplan de status van structuurvisie te geven en het masterplan en
een plankaart ter inzage te leggen. De inspraakprocedure is afgerond. Er zijn zeven inspraakreacties ontvangen. Ze geven geen
aanleiding tot wijzigingen aan de (ontwerp)structuurvisie.

Bevorderen gebruik parkeergarages

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten dat de exploitatie van de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein worden uitbesteed.
Het college vraagt de raad nu verschillende maatregelen te nemen, zodat de parkeergarages zo kunnen worden geëxploiteerd dat
zij voldoen aan de doelen die zijn gesteld. De parkeergarages hebben als doel de (binnen)stad leefbaar en bereikbaar te houden
voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Parkeerders kunnen droog en veilig parkeren en op straat blijft er ruimte voor parkeren
van bewoners en andere functies. Door parkeerregulering blijven parkeerplaatsen op straat zoveel mogelijk beschikbaar voor
vergunninghouders en kortparkeerders.

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierdoor verandert er een aantal zaken waarover de
commissie spreekt, zoals het delegatiebesluit omgevingsplan, het adviesrecht en het participatiebeleid.
Participatie
Met de Omgevingswet krijgt participatie een plek in het omgevingsrecht. Over participatie zegt de Omgevingswet: het in een
vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming over een project of activiteit. Belanghebbenden zijn
inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.
Gemeenten krijgen een kennisgeving- en motiveringsplicht. Bij vaststelling van omgevingsdocumenten moet de gemeente
als onderdeel van de motivering ook aangeven hoe uitvoering is gegeven aan de eigen uitgangspunten voor participatie.
Initiatiefnemers krijgen de ‘aanvraagvereiste van participatie’. Zij moeten aangeven of, en zo ja hoe, er aan participatie is gedaan
en wat de resultaten daarvan zijn. Om te voldoen aan de wet is de nota ‘Purmerendse participatie’ gemaakt met daarin de
Purmerendse uitgangspunten. Dit is een vertrekpunt om participatie de komende jaren verder te ontwikkelen.
De volledige agenda en alle stukken zijn te vinden op raad.purmerend.nl, in het Politiek Portaal.

Op dinsdagavond 17 mei organiseert de gemeente Purmerend voor de tweede
keer een bijeenkomst waarin zij de resultaten tonen van de eerste ideeën over
de toekomst van de binnenstad. De gemeente Purmerend en het adviesbureau
DTNP hebben de afgelopen maanden input verzameld uit de stad en dit omgezet
in een eerste schets.

Bekendmakingen
Vaststellen:
• Oostdijk 33, Zuidoostbeemster

Dit wordt eerst besproken in een

12 mei: commissie Maatschappelijk
19 mei: commissie Ruimte
25 mei: commissie Algemeen
2 juni: raadsvergadering

Vergaderingen volgen
Alle openbare bijeenkomsten en vergaderingen zijn te volgen
via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl. Of kijk op
RTV Purmerend via kanaal 1390 (KPN) of kanaal 36 (Ziggo).

De bijeenkomst die eerder al op 21 april werd georganiseerd, was een groot
succes. Zo’n 350 inwoners en bezoekers kwamen op de Lutherse kerk af. Op 17
mei is iedereen opnieuw welkom voor een inloopbijeenkomst in het stadhuis van
Purmerend tussen 19.00 en 21.30 uur. Dan geeft het programmateam nogmaals een
toelichting op dat wat er is opgehaald. Aanmelden is niet nodig.

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2022 met besluitnummer
1566774 het volgende besloten:

van burgemeester en wethouders.

Uitgave van de Gemeenteraad Purmerend
12 mei 2022

Agenda

Denk mee over het verbeteren van het
openbaar busvervoer in Purmerend
Hoe wordt reizen met de bus in Purmerend aantrekkelijker? Samen met de Vervoerregio
Amsterdam werken we aan het verbeteren van het openbaar busvervoer in Purmerend.
Denk met ons mee over verschillende oplossingsrichtingen door de vragenlijst in te vullen
via www.moventem.nl/purmerend. U kunt nog meedoen tot en met 15 mei.

besluiten over voorstellen van het college

12 mei 2022

Leer de signalen van een
drugslab kennen

Denkt u mee?

Elke maand neemt de gemeenteraad

Uitzending gemist? Je kunt de vergaderingen ook terugkijken
in het Politiek Portaal.
Gemeente Purmerend publiceert de uitgebreide versies van de bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich daarnaast abonneren op een e-mailservice
via www.overheid.nl/attenderingsservice. U krijgt dan een mail als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt.

Vaststellen:
• Brantjesstraat 37, Purmerend
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.
BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij overgaan tot het
verlenen van aanvullende voorschriften. De aanvullende voorschriften
worden verleend in verband met een Besluit lozen buiten inrichtingen op
de volgende locaties:
• Nieuwstraat 74 en 78 in de periode van 12 mei 2022 t/m 15 juli 2022.

BESLUIT MAATWERK AFVALWATER
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het Activiteitenbesluit
milieubeheer, bekend dat zij hebben besloten maatwerk te stellen
ten aanzien van de inrichting Domino’s Pizza, Overlanderstraat 628 in
Purmerend. Het betreft hier maatwerk met betrekking tot het aspect
afvalwater.

2 mei
2022

Middenweg
65, 1462HD
Middenbeemster

Aanleg
M2022-0047 Gemeente
bodemener-		
Purmerend
giesysteem.

Datum
Locatie
Melding
Nummer
Behandelende
				 instanties
2 mei
2022

Middenweg Aanleg
M2022-0047 Gemeente
65a, 1462HD bodemener-		
Purmerend
Middengiesysteem.
beemster

Overlanderstraat 628,
1445 CW
Purmerend

Starten
M2022-0049 Gemeente
activiteiten.		
Purmerend

Op www.overheid.nl is het aanvraagformulier en het besluit van
omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie toegevoegd.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

MELDINGEN GESLOTEN BODEMENERGIESYSTEEM

4 mei
2022

MELDINGEN BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

Datum
Locatie
Melding
Nummer
Behandelende
				 instanties

Datum
Locatie
Melding
Nummer
Behandelende
				 instanties

4 mei
2022

6 mei
2022

Middenweg Veranderen
104, 1462HG activiteiten.
Middenbeemster

M2022-0050 OD IJmond

Nieuwstraat Besluit lozen M2022-0048 Gemeente
74 en 78,
buiten		
Purmerend
1441 CN
inrichtingen.
Purmerend

Locatie

Project/activiteiten

3 mei 2022
De Keyser fase 2,
Middenbeemster

Het realiseren van 11 bruggen t.b.v.
ontsluiting percelen.

Sydneystraat 11,
1448NC Purmerend

Het plaatsen van een erfafscheiding
aan de voor- en achterzijde
(incl. toegangspoort) van de woning.
Zie vervolg bekendmakingen
op pagina 8

Bekendmakingen
4 mei 2022
Jisperweg nr. 104 en 105a,
1464NJ Westbeemster

Het aanleggen van een brug t.b.v.
toegang perceel).

Kruidenierspeerstraat 12,
1461JE Purmerend

Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning.

Middenweg 104,
1462HG Middenbeemster

Het uitbreiden van de ligboxenstal.

Overlanderstraat 628,
1445CW Purmerend

Het aanbrengen van handelsreclame
en het plaatsen van een deur in de
achtergevel van het pand.

Vervolg bekendmakingen
van pagina 6/7

Aletta Jacobslaan 1,
1442AG Purmerend

Het wijzigen van de bestaande
handelsreclame.

4 mei 2022
Lauwersmeer 57,
1447LB Purmerend

Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning.

Hoefblad 27, 1441VL Purmerend Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.

5 mei 2022
Koningsvaren 89,
1441SG Purmerend

Het realiseren van een uitbouw aan
de voorgevel van de woning.

Kruidenierspeerstraat 14 te
Zuidoostbeemster

Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning.

Zuiderzeestraat 7,
1443KT Purmerend

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning.

6 mei 2022
Kennemerland 94,
1447BK Purmerend

Het vervangen en vergroten van de
bestaande dakopbouw en aanbouw.

Middenweg 68,
1462HD Middenbeemster

Het aanleggen van een dam met
duiker en een inrit ter ontsluiting van
melkveebedrijf.

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Locatie

Project/activiteiten

3 mei 2022
Rijperweg 66,
1462ME Middenbeemster

Het renoveren en restaureren van de
woning (rijksmonument).

VERLENGING BESLISTERMIJN
Locatieadres
3 mei 2022

Project/activiteiten

Purmerenderweg 26,
1445AA Purmerend

Het plaatsen van een dakkapel op het
zijdakvlak van de woning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde aanvraag/
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken.
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.

BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van plan bent, neemt u dan
eerst telefonisch contact met ons op. Misschien komen we samen tot
een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl een
bezwaarschrift indienen.
U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een
brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA
in Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van dit besluit;de reden waarom
u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een
volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.
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

