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Bekendmakingen Gemeente Purmerend publiceert de uitgebreide versies van de bekendmakingen op . U kunt zich daarnaast abonneren op een e-mailservice 
via . U krijgt dan een mail als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt.

VOORGENOMEN BESLUIT DOOR GEMEENTE PURMEREND TOT 
VERVREEMDING HISTORISCHE KAART
Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een 
voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een 
verzameling bekend wordt gemaakt.

Titel/soort object(en) Kaart van de provincie Noord-Holland  
 / deze kaart is opgemaakt door   

 van het Kadaster, uit de plans voor  
 het Kadaster; gegraveerd door Van  
 Baarsel & Tuyn en gedrukt bij J.F.  
 Brugman, 1853
Vervaardiger(s) Groll, Cornelius; Van Baarsel & Tuyn
Vervaardigingsjaar/periode 1853
Plaats van vervaardiging Amsterdam
Verwervingsjaar/periode Onbekend
Materiaal Papier; 12 bladen, aaneensluitend  
 opgeplakt op linnen
Techniek Kopergravure
Afmetingen 275 x 155 cm
Fysieke staat Slecht (schimmels), vuil met   
 beschadigingen (stukken van het  
 papier zijn afgescheurd)
Motivatie voor vervreemding De kaart is in slechte staat. Uit de  
 kweek waren twee verschillende  
 actieve schimmelsoorten te   
 ontdekken. De kaart bevindt zich 
 bijna geheel in de collectie van het 
 Waterlands Archief (alleen blad 11 
 ontbreekt), daarbij zijn verder   
 meerdere intacte versies voorhanden,
 gedigitaliseerd en vrij te downloaden.  
 De kosten voor restauratie staan niet in  
 verhouding tot de waarde van de kaart.
Betreft een bulkafstoot Nee
De overheid heeft het voornemen Advies gevraagd aan 
advies aan de commissie van  Waterlands Archief

te vragen  
Inventaris nummer(s) Niet van toepassing

Naam van de schenker/ Gemeente Purmerend
erfgenaam/vorige eigenaar 
bij aankoop 
Datum van overdracht  Niet van toepassing
eigendom en levering 
Eventueel beperkende of  Nee
andere juridische voorwaarde(n) 

Naam verzameling Niet van toepassing
Informatie over de rest van de  Niet van toepassing
verzameling 
Het cultuurgoed of de  Niet van toepassing
verzameling is in bruikleen of 
beheer bij 
Standplaats cultuurgoed  Waterlands Archief
of verzameling 
Bezichtiging cultuurgoed Alleen op afspraak

Zienswijze 
Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van 
de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van 
bekendmaking van het voornemen bij gemeente Purmerend zienswijzen 
indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere 
cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en 
onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt 
niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. 
Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door gemeente 
Purmerend beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als 
bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan de gemeente 
Purmerend. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in 
ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
a. De naam en het adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;
d. Motivering van de zienswijze.

Informatie
Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met 
onderstaande contactpersoon.

Datum aanmelding 20 juni 2022
Overheid of instelling namens overheid Gemeente Purmerend
Adres Purmersteenweg 42
Postcode 1441 DM
Plaats Purmerend
Contactpersoon L. Zijlstra-Aref
E-mail l.zijlstra-aref@purmerend.nl

TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘TARWESTRAAT 2022’ 
Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het 
ontwerp van het bestemmingsplan ‘Tarwestraat 2022’ ter inzage wordt 

worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke 

Zakelijke inhoud
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tarwestraat 2022’ geeft na vaststelling een 
planologische regeling voor het realiseren van een appartementengebouw 
met 26 sociale huurappartementen voor senioren met bijbehorende 
parkeerplaatsen op de locatie van de voormalige schooltuinen aan de 
Tarwestraat. Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘De Purmer 2016’. Het ontwerpbestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.
BPTARWESTRAAT2022-on01) ligt met ingang van maandag 27 
juni 2022 tot en met maandag 8 augustus 2022 ter inzage. Het 
ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u niet in de gelegenheid de stukken op 
deze website te bekijken? Ze kunnen u worden toegezonden of u kunt ze in 
aanwezigheid van een betrokken ambtenaar op het stadhuis digitaal inzien 
na het maken van een afspraak. Neemt u hiervoor contact op met mevrouw 
S. Koot van het Omgevingsteam per e-mail (s.koot@purmerend.nl o.v.v. 
‘Tarwestraat 2022’) of telefonisch via (0299) 452 452. De ontwerpstukken 
worden u dan toegezonden.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk 
of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan 
de gemeenteraad van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA in Purmerend. 
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na 
het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met het 
mevrouw S. Koot van het Omgevingsteam (via telefoonnummer 0299-452 
452). U kunt uw zienswijze ook langs digitale weg indienen via 
https://purmerend.nl/zienswijze. U dient hiervoor over een DigiD-account 
te beschikken. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties 
worden betrokken bij de verdere besluitvorming. 

AANVRAGEN TERRASVERGUNNING
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een terrasvergunning 
is aangevraagd voor het plaatsen van een gevelterras voor de openbare 
inrichting gelegen aan:
• Van Burgplein 1, 1447 KP in Purmerend
• Van IJsendijkstraat 397, 1442 LB te Purmerend

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. 
Wel kunt u over de ingekomen aanvraag contact opnemen met het 
Omgevingsteam – Vergunningverlening, APV en Bijzondere Wetten, 
telefoonnummer (0299)452452. 

AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
evenementenvergunning is aangevraagd voor het organiseren van 

• Waterland Werkt aan de Spinnekop 1 en 2-3, 1444 GN in Purmerend
• de Zondagmarkt Middenbeemster op diverse locaties in 

Middenbeemster.

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. 
Wel kunt u over de ingekomen aanvraag contact opnemen met het 
Omgevingsteam – Vergunningverlening, APV en Bijzondere Wetten, 
telefoonnummer (0299)452452. 

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van P3 popt op: 

De vergunning is verleend bij besluit van 14 juni 2022 en verzonden op 14 
juni 2022.

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

De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
evenementenvergunning is verleend voor het organiseren van de laatste 

De vergunning is verleend bij besluit van 14 juni 2022 en verzonden op 14 
juni 2022.

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

VERLEENDE ALCOHOLWETVERGUNNING
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
Alcoholwetvergunning is verleend voor de openbare inrichting gevestigd 
aan het Wormerplein 38, 1442 CB te Purmerend.
De vergunning is verleend bij besluit van 15 juni 2022 en verzonden op 15 
juni 2022.

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

De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
Alcoholwetvergunning is verleend voor de openbare inrichting gevestigd 
aan het Wormerplein 39, 1442 CB te Purmerend.
De vergunning is verleend bij besluit van 15 juni 2022 en verzonden op 15 
juni 2022.

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

VERLEENDE AANWEZIGHEIDSVERGUNNINGEN 
KANSSPELAUTOMATEN
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten is verleend voor 
de openbare inrichting gevestigd aan het Wormerplein 38, 1442 CB in 
Purmerend.
De vergunning is verleend bij besluit van 15 juni 2022 en verzonden op 15 
juni 2022.

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

De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een 
aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten is verleend voor 
de openbare inrichting gevestigd aan het Wormerplein 39, 1442 CB te 
Purmerend.
De vergunning is verleend bij besluit van 15 juni 2022 en verzonden op 15 
juni 2022.

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

VERLEENDE TERRASVERGUNNINGEN
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een terrasvergunning 
is verleend voor het plaatsen van een gevelterras voor de openbare 
inrichting gevestigd aan het Wormerplein 38, 1442 CB in Purmerend.
De vergunning is verleend bij besluit van 15 juni 2022 en verzonden op 15 
juni 2022.

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

De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een terrasvergunning 
is verleend voor het plaatsen van een gevelterras voor de openbare 
inrichting gevestigd aan het Wormerplein 39, 1442 CB in Purmerend.
De vergunning is verleend bij besluit van 15 juni 2022 en verzonden op 15 
juni 2022.

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

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 14 juni 2022 met besluitnummer 
1570720 het volgende besloten:

Hernummeren:
• Kwadijkerpark 31 hernummeren naar Kwadijkerpark 35 in Purmerend.
• Kwadijkerpark 33 hernummeren naar Kwadijkerpark 37 in Purmerend.

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

RECTIFICATIE HUISNUMMERBESLUIT
In de vorige editie stond bij onderstaand huisnummerbesluit een onjuiste 
datum van besluit vermeld. Hieronder vindt u de juiste versie.
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juni 2022 met besluitnummer 
1559579 het volgende besloten:

Vaststellen:
• Noorddijk 18C, Noordbeemster

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

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 

10 juni 2022
Purmerenderweg 23a, 1461DB  Het plaatsen van een verkoopwagen
Zuidoostbeemster op het erf van de woning.
12 juni 2022
Mississippistraat 18, 20, 26, 52,  Het plaatsen van een dakopbouw met
60, 66, 78, 80, 82, 84, 96, 108,  een dakterras (extra bouwlaag).
1448XA en 1448XB en 
Bisonstraat 110, 122, 136 
en 146, 1448WT Purmerend 
13 juni 2022
Hendrik Wagemakerstraat 15,  Het plaatsen van een dakkapel op het
1461BL Zuidoostbeemster voordakvlak van de woning.
Purmerenderweg 195, 1461DJ  Het verlengen en vergroten van de
Zuidoostbeemster bestaande garage.
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1,  Het verkleinen van de
1444HT Purmerend bandcompartimentering op de eerste  
 tot en met de derde verdieping van  
 het zorgcomplex.
14 juni 2022
Mahatma Gandhistraat 53,  Het plaatsen van een dakkapel op het
1447XP Purmerend voordakvlak van de woning.
15 juni 2022
Verloreneind 3, 1464GC  Het vervangen van de bestaande
Westbeemster schuur door twee loodsen t.b.v.  
 realiseren paardenstal en   
 werktuigenberging.
Kruidenierspeerstraat 9,  Het plaatsen van een dakkapel op het
1461JE Zuidoostbeemster voordakvlak van de woning.
Struisgras 27, 1441WC Purmerend Het vervangen van de bestaande  
 kozijnen en het plaatsen van twee  
 airco units.
16 juni 2022
Goudenregenstraat 2,  Het plaatsen van een dakkapel op het
1441HH Purmerend voordakvlak van de woning.

Zie vervolg bekendmakingen 
op pagina 8

Raadsnieuws
Uitgave van de Gemeenteraad Purmerend 

23 juni 2022

Elke maand neemt de gemeenteraad 

besluiten over voorstellen van het college 

van burgemeester en wethouders. 

Dit wordt eerst besproken in een 

commissievergadering.

Agenda
29 juni: besloten raadsvergadering (digitaal)
30 juni: raadsvergadering
14 juli: extra raadsvergadering

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 

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

Raadsvergadering  op 30  juni
(Onder voorbehoud) Op de agenda: 

Voor de uitbreiding van basisschool De Vlieger is op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) geld beschikbaar 
gesteld. Bij de uitwerking van de plannen blijkt echter dat er meer geld nodig is om het gebouw geschikt te maken voor 

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar jeugdhulp door de gemeente en vooral de rol van het Loket Jeugd. Het college kan 
zich vinden in de aanbevelingen van de rekenkamer en stelt de raad voor ze  over te nemen. De aanbevelingen zijn onder andere: 
1. Stimuleer inzet vrijwilligers. 2. Overweeg jeugdzorgtrajecten sneller aan te passen en indien nodig te beëindigen wanneer 
onvoldoende resultaten worden geboekt. 3. Blijf kritisch op aanbieders jeugdhulp. 

De subsidieverordening ‘verduurzaming particuliere woningen’ moet worden aangepast, want het Rijk heeft besloten dat 
het stapelen van subsidies is toegestaan voor zover de kosten nog niet zijn gedekt. Daarnaast wordt aan de verordening de 
subsidieverlening voor asbestsanering van daken van particuliere woningen toegevoegd. Het gaat om tien euro subsidie per 
vierkante meter dak. Maximaal kan men per aanvraag 2.500 euro krijgen. 

Beeldkwaliteitsplan Kwadijkerpark
Naar aanleiding van het  bestemmingsplan Kwadijkerpark  is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit heeft ter inzage gelegen en geen 
zienswijzen opgeleverd. De Welstandscommissie is positief over het plan. Aan het Kwadijkerpark worden 340 woningen, waarvan 
100 sociale huurwoningen en 240 koopwoningen.

De raad heeft het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ vastgesteld voor opwaardering van de wijkparken en het stadspark. Het 

stadspark midden in het centrum van de stad. De werkzaamheden starten dit najaar.
De volledige agenda en alle stukken zijn te vinden op raad.purmerend.nl, in het Politiek Portaal.

Speuren op de Matsmarkt

Op donderdag 30 juni is er weer een 
Matsmarkt op de Koemarkt in Purme-
rend. Deze zogenaamde exclusieve vlooi-
enmarkt staat vol met antiek, curiosa, 
kunst, een boeken- en verzamelbeurs en 
tweedehands goederen. Er is vrij entree. 
De markt is van 9.00 tot 17.00 uur, op elke 
laatste donderdag van de maand van mei 
tot en met oktober.

Heeft uw kind aanleg of interesse voor 
de IT-wereld? Of wilt u, samen met uw 
kind, zich meer bewust worden van 
de kansen en risico’s die de digitale 
wereld met zich meebrengt? Doe dan 
mee aan de re_B00TCMP! Hier worden 

bijvoorbeeld workshops georganiseerd 
van bedrijven waar jongeren met IT-skills 
later een baan kunnen vinden. Daarnaast 
leren jongeren over de online wereld van 
IT-deskundigen, cybersecuritybedrijven 
en politie en zijn er challenges waarbij hun 

Uw kind en de digitale wereld: doe mee aan de re_B00TCMP!
digitale vaardigheden uitgedaagd worden. 
Ook is er een apart programma voor 
ouders en docenten omdat we ze willen 
ondersteunen in de digitale opvoeding. 

Barbara is ouder, ervaringsdeskundige en 
geeft één van de workshops die op het 
programma van re_B00TCMP staat. Zij 
vertelt: “Tijdens re_B00TCMP gaan we het 
niet over ingewikkelde computerzaken 
hebben, maar over je rol als ouder om de 
digitale skills van je kind te begeleiden. 
Ouders hebben daar vaak geen notie van. 
De vraag is hoe je talentvolle jongeren 
kunt motiveren om een positieve bijdrage 
aan de samenleving te leveren. Daarmee 
helpen we voorkomen dat ze het pad van 
cybercriminaliteit kiezen.”

De re_B00TCMP is voor jongeren tussen 
de 12 en 25 jaar en hun ouders. Het 
vindt zaterdag 9 juli plaats bij de Esports 
Campus H20 in Purmerend. Wilt u zich 
aanmelden of meer weten? Kijk dan op 
www.re-b00tcmp.nl.



Hoornselaan, Churchilllaan  Het tijdelijk plaatsen van drie
en tussen N244 en Salvador  bouwborden.
Allendelaan in Purmerend 
Kwadijkerpark in Purmerend Het realiseren van 11 eengezins-
 woningen en 37 appartementen 
 (fase 1).

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
14 juni 2022
Hunzebos 1, 1447TW Purmerend Het plaatsen van een dakkapel op het  
 linker zijdakvlak van de woning.
15 juni 2022
Hondsdrafstraat 36, 1441PD  Het plaatsen van twee dakkapellen op
Purmerend het achterdakvlak van de woning.
Wonderfontein 47, 1448RK  Het plaatsen van een dakkapel op het
Purmerend voordakvlak van de woning.
Flevostraat 67, 1442PV  Het realiseren van een dakopbouw
Purmerend  (extra bouwlaag).
Burlatstraat 1, 1461HC  Het realiseren van een
Zuidoostbeemster muurdoorbraak.
16 juni 2022
Tjalkstraat 21, 1443JH  Het plaatsen van een dakkapel op het
Purmerend voordakvlak van de woning.
Raadhuisstraat 36, 1462KJ  Het realiseren van een nieuwe schuur.
Middenbeemster 
17 juni 2022
Lepelblad 2, 1441VJ Purmerend Het plaatsen van een dakkapel op het  
 rechter zijdakvlak van de woning en  
 het realiseren van een dakterras.
20 juni 2022
Goudmosstraat 60, 1441LL  Het plaatsen van een dakkapel op het
Purmerend voordakvlak van de woning.
Willem Hofsteestraat 16,  Realiseren van een nokverhoging en
1447GP Purmerend het plaatsen van een dakopbouw aan  
 de achterzijde van de woning.
Jisperweg 28, 1464NE  Het vergroten van de bedrijfsruimte.
Westbeemster 
Volgerweg 90, 1461CB  Het plaatsen van een portaal in de
Zuidoostbeemster oude achtergevel van de woning.

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

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER

Locatieadres Project/activiteiten
14 juni 2022
Mira 6, 1443BG Purmerend Het aanbrengen van balkonbeglazing.
Sydneystraat 11, 1448NC  Het plaatsen van een erfafscheiding
Purmerend aan de voor- en achterzijde (incl.  
 toegangspoort) van de woning.
15 juni 2022
Purmerenderweg 21b, 1461DB  Het aanleggen van een brug t.b.v. 
Zuidoostbeemster ontsluiting perceel.

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

UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE PERSONEN
Uit onderzoek door team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar hij/zij ingeschreven 
stonden. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij heeft besloten om de onderstaand personen ambtshalve uit te schrijven 
uit de Basisregistratie Personen (BRP):

Naam Geboren op Uitgeschreven Uitgeschreven
  naar op
Muusa, S. 30-08-1991 Onbekend 5-04-2022
Farsi, C. 13-10-1992 Onbekend 8-04-2022
El-Dawoudy, T.A.E. 03-07-1990 Onbekend 20-04-2022
Tyukodi, B. 22-04-1960 Onbekend 28-04-2022
van Gelder, M. 24-08-1968 Onbekend 21-04-2022
Lahlal, Y. 23-07-2000 Onbekend 10-05-2022
Pastor, A.O.  04-12-1991 Onbekend 16-05-2022
Kandrouchi, A.  28-05-2000 Onbekend 16-05-2022
Koster, F.J.J.  09-09-1980 Onbekend 16-05-2022
Stoyanov, N.  25-11-1974 Onbekend 16-05-2022
Aguilar Gomez, J.A. 15-02-1997 Onbekend 16-05-2022

Dobrinova, S.D.  25-12-1980 Onbekend 17-05-2022
Pandey, H.P.  10-03-1982 Onbekend 19-05-2022

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben 
dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) 
meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een 

stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van 
AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Wij 
verzoeken daarom iedereen die op de hoogte is van het huidige adres 
van (één van de) bovenstaande personen contact op te nemen met team 
Burgerzaken via (0299) 452 452.

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 

over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. 

heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij 
deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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