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Elke maand neemt de gemeenteraad
besluiten over voorstellen van het college
van burgemeester en wethouders.
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Dit wordt eerst besproken in een
commissievergadering.

26 mei 2022

Dit vindt u van de plannen
voor de oostflank
Samen met BPD | Bouwfonds
Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer
maakt de gemeente een gebiedsvisie
voor de oostflank van de stad.
We willen onderzoeken hoe we in het
gebied woningen kunnen toevoegen
en het bos versterken. De afgelopen
maanden dachten honderden inwoners
en andere belanghebbenden al met ons
mee.
Van 19 tot en met 23 april was de derde
meedenkronde en hielden we verschillende
bijeenkomsten. Op diverse plekken in
de oostflank, omliggende wijken en het
centrum van Purmerend gingen we aan
de hand van informatiepanelen met u in

gesprek. Van 26 april tot en met 15 mei
2022 kon iedereen vervolgens via een
enquête reageren op de eerste schetsen.
Bijna 400 mensen vulden de enquête in.
Het verslag van de meedenkronde en de
resultaten van de enquête vindt u op
www.oostflankpurmerend.nl.

Agenda
25 mei: commissie Algemeen
2 juni: raadsvergadering
9 juni: raadsvergadering

Alle input wordt meegenomen in de
verdere uitwerking van de plannen.
We zijn op dit moment op basis van
alle informatie de gebiedsvisie aan het
schrijven. Via www.oostflankpurmerend.
nl en de nieuwsbrief houden we u op de
hoogte over wanneer we de visie aan
u presenteren, voordat deze naar de
gemeenteraad gaat.

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.

Blijf op de hoogte
van het Waterlandkwartier

Contact met de raad
Raadsleden en commissieleden zijn
bereikbaar voor uw vragen of ideeën.
Contactgegevens: raad.purmerend.nl

De plannen om van het Waterlandkwartier het nieuwe centrum te maken, krijgen steeds
meer vorm. Daarover informeren we bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden
en gaan met hen in gesprek. Onder andere met wandelingen door het gebied.
Meld u snel aan, want is er beperkt plek. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte. Meer daarover leest u op
www.purmerend.nl/waterlandkwartier.

Is een nee/ja-sticker
iets voor u?

Werken bij
de gemeente?

Belanden reclamefolders bij u ongelezen in de papierbak? En blijft u wel
graag op de hoogte van het lokale
nieuws? Dan is een nee/ja-sticker op
de brievenbus misschien iets voor
u. Hiermee geeft u aan dat u geen
reclamefolders wilt ontvangen, maar
huis-aan-huiskranten wel bezorgd
mogen worden.

We hebben de volgende
vacatures:

Wist u dat u deze sticker kunt aanvragen via onze website? Dit kan via
purmerend.nl/neeja-sticker – na het
invullen van uw gegevens sturen wij
de sticker gratis op.

GemeenteraadPurmerend
Raadpurmerend
raadpurmerend

• Projectmedewerker (36 uur)
• Projectleider Locatie-ontwikkeling
(36 uur)
• Data-analist (32/36 uur)
• Inkoopadviseur junior/medior/
senior (36 uur)
• Ervaren systeembeheerder (36 uur)
• Enthousiaste BOA (36 uur)

Burgemeester en wethouders hebben op 16 mei 2022 met
besluitnummer 1566892 het volgende besloten:

• Breedstraat 23 op 18 mei 2022.
• Lyrastraat 2 in de periode van 23 mei 2022 t/m 3 juni 2022.
• Luitstraat 11 in de periode van 23 mei 2022 t/m 3 juni 2022.
MELDINGEN BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

• Witrikstraat 2, Middenbeemster
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.

Vaststellen:

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

Donderdag 2 juni vergadert de gemeenteraad over raadsvoorstellen die in de maand mei zijn besproken in de commissie Ruimte,
commissie Maatschappelijk en commissie Algemeen.
De agenda van de gemeenteraad wordt altijd een week van tevoren gepubliceerd op de website van de gemeenteraad: https://
raad.purmerend.nl (klik op de button Politiek Portaal). Hier vindt u bij de agenda ook de bijbehorende raadsvoorstellen en bijlagen.
De vergaderingen kunt u live volgen op dezelfde website of via de televisie op RTV Purmerend, kanaal 1390 (KPN) of kanaal 36
(Ziggo).
Wist u dat u de openbare commissie- of raadsvergaderingen ook kunt bijwonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het
stadhuis? De vergaderingen beginnen vanaf 20.00 uur en duren tot maximaal 23.00 uur. U hoeft uiteraard niet de hele vergadering
bij te wonen. Maar het is een leuke manier om de gemeenteraad eens van dichtbij mee te maken.

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).
Uitzending gemist? Je kunt de vergaderingen ook terugkijken
in het Politiek Portaal.

18 mei
2022

Vaststellen:

• Anne Franklaan 653A 1 en 653W, Purmerend

Raadsvergadering op 2 juni 2022

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.

Intrekken:
• Botterstraat 161 t/m 171 (oneven), Purmerend. Deze intrekking gaat
pas in op het moment dat de verbouwing gereed is.

Vrijdag 13 mei waren gemeenteraadsleden op wijkbezoek in Weidevenne, een wijk die dicht bij het centrum ligt. Onder begeleiding
van de wijkmanager gebeurde dit op de fiets. De fietstocht startte bij Heel Europa, een van de markante gebouwen in de wijk, net
als de Melkwegbrug en het kunstwerk Hartritme langs het kanaal.
Het wijkbezoek maakt deel uit van een startprogramma voor de raadsleden. Het idee is om de ontwikkelingen van de wijk beter te
leren kennen tijdens de fietstocht en hier later verder over na te praten tijdens een informatieve bijeenkomst in het stadhuis.

Vergaderingen volgen

Meer informatie vindt u op
www.werkenbijpurmerend.nl.

Bekendmakingen
HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 12 mei 2022 met
besluitnummer 1567317 het volgende besloten:

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.

Op de fiets door Weidevenne

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:

Datum
Locatie
Melding
Nummer
				
16 mei
Lyrastraat 2, Besluit lozen M20222022
1443XC
buiten
0051

16 mei
2022

Purmerend
Luitstraat 11,
1443XA
Purmerend

Behandelende
instanties
Gemeente
Purmerend

inrichtingen.		
Besluit lozen M2022Gemeente
buiten
0052
Purmerend
inrichtingen.			

Breedstraat
23, 1441CB
Purmerend

Besluit lozen M2022Gemeente
buiten
0053
Purmerend
inrichtingen.			

PLAATSING LAADPALEN
De gemeente wil het gebruik van elektrische motorvoertuigen
stimuleren. Daarom plaatsen wij op deze locaties, op verzoek
van inwoners, een laadpaal. Voor iedere laadpaal worden twee
parkeerplaatsen gereserveerd. De laadpalen plaatsen we begin juni 2022.
•
•
•
•
•

Rotterdamhaven nabij nummer 32
Monteverdistraat nabij nummer 2
Middenakker nabij nummer 52
Mambostraat nabij nummer 130
Lamoenstraat nabij nummer 108

•
•
•
•
•
•
•
•

Kaftanstraat nabij nummer 40
Kaasvormstraat nabij nummer 10
Jubelpark nabij nummer 19
Haverstraat nabij nummer 37
Grevelingenmeer nabij nummer 121
Burgemeester D. Kooimanweg nabij nummer 887
Benonistraat nabij nummer 18
De Goedemeent nabij nummer 29

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.
Op www.overheid.nl is het aanvraagformulier en het besluit van
omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie toegevoegd.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Locatie
16 mei 2022
Dijckscampenlaan 23,
1441PK Purmerend
Leenderbos 18,
1447TT Purmerend
Burlatstraat 13,
14561HC Zuidoostbeemster
Volgerweg 2,
1464HN Westbeemster
17 mei 2022
A. Frederikshof 26,
1444ER Purmerend

Project/activiteiten
Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning.
Het plaatsen van een dakkapel op het
linkerzijdakvlak van de woning.
Het realiseren van een overkapping in
de zijtuin van de woning en het
plaatsen van een erfafscheiding.
Het optrekken van de gevel bij de
ingang van de woning.
Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning.

Zie vervolg bekendmakingen
op pagina 7

Bekendmakingen
Verzetslaan 2,
1447XX Purmerend
18 mei 2022
Toernooistraat naast nr. 1,
Purmerend
Wrongelstraat 4,
1445ME Purmerend
Zuivelstraat 35,
1445MJ Purmerend
Noorderpad 19A,
1461CC Zuidoostbeemster

Het uitvoeren van sonderingen op
fietspad naast de N235.
Het kappen van een houtopstand.
Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak van de woning.
Het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak van de 		
woning.
Het vervangen van de schuur met
een hogere nok en het uitbreiden
van de woning d.m.v. een uitbouw
aan de zijgevel van de woning.

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
17 mei 2022
Pinksterbloem 98,
1441RM Purmerend
Meeuwstraat 10,
1444VE Purmerend
Vigilantestraat 48,
1445MX Purmerend

Vooruitstraat 122,
1441GM Purmerend
Purmerenderweg 20,
1445AA Purmerend
Zuiderzeestraat 7,
1443KT Purmerend
Jamaicastraat 3,
1448TJ Purmerend

Project/activiteiten
Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning.
Het vervangen van de bestaande
garagedeur door een nieuw 		
gevelkozijn.
Terugplaatsing deur naar de berging
en het vervangen van de voordeur
door een raamkozijn aan de voorzijde
van de woning.
Het verhogen van het dak d.m.v. het
plaatsen van dakkapellen.
Het realiseren van een dakkapel op
het achterdakvlak van de woning.
Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning.
Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning.

Vervolg bekendmakingen
van pagina 6/7
Hendrick de Keyserweg 7,
1462ML Middenbeemster
18 mei 2022
Ninaberstraat 3,
1461BE Zuidoostbeemster
Diverse locaties in Purmer-Zuid

Het realiseren van een aanbouw aan
de noordzijde van de woning.
Het verbreden van de bestaande
inrit.
Het vervangen van 29 bestaande
fiets- en voetgangersbruggen en het
aanleggen van een nieuwe fiets- en
voetgangersbrug.

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop
hoe u dat kunt doen.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE
PROCEDURE
Locatie
18 mei 2022
Middenweg 190,
1462HM Middenbeemster

Project/activiteiten
Het vervangen van het pannendak
van de boerderij (Rijksmonument).

Beroepsmogelijkheid:
Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken
na verzending van deze brief een beroepschrift indienen bij rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR te 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 Voorzieningenrechter
van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een
dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht
verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd
beroepsorgaan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

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

