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Theatervoorstelling DE sTOPPERS
͙͚͚͚͙͘͝͡Ǥ͙͝
in samenwerking met Brijder en GGD Zaanstreek-Waterland de theatervoorstelling
DE sTOPPERS!
ǡ
het gesprek over een rookvrije toekomst
ǡ 
vormgeven. De voorstelling is bedoeld voor
Ǧǡ
ook voor de professionals die werken aan

ǡ
bij stoppen-met-rokenzorg of meer willen
weten over stoppen met roken.
U bent van harte uitgenodigd voor deze
Ǥȋ

Ȍ
voorstelling zijn online verkrijgbaar via
ǣ
ǤȀȀǦǤ
ǣ
ǡ
het bestellen vervallen deze kosten
automatisch.
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Purmerend een YourChoice-gerecht op de
ǣ
´ Ǥ
zijn bijvoorbeeld gerechten met minder
vlees of vegetarische gerechten die bereid
zijn met lokale producten. Deze week
  ±
Ƭ
Ǥ ǡ ±
ǣ̹ 
 Ǥ  
bestaat onder andere uit gevulde courgette
waarbij de courgette en de vulling zoveel
mogelijk uit eigen moestuin komen.
Daarom hebben wij voor dit gerecht
Ǥǯƨ
Ƭ Ǧ
 ǣ̹ 
ǡ
balsamicostroop en oregano. Wij hebben
gekozen voor dit gerecht omdat het naast
enorm lekker ook nog eens vegetarisch
Ǥ
proberen!’ Ga voor meer informatie naar
ǤȀ  Ǥ

De MarktstadRun
en MarktstadWalk
– doet u mee?
Het eerste weekend na de zomervakantie zijn er weer twee leuke
ǣ

͛
zondag 4 september.
͚͘͘͘
drie wandelingen met als vertrekƤǤ
Ǧ
afstanden waar u aan mee kunt doen.
Wilt u meer weten of zich inschrijven?
ǤǤ
www.marktstadrun.nl.

Het YourChoice-gerecht
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Mis niks van de ontwikkelingen


ǤǤ
u na het invullen van uw postcode en
huisnummer direct de regelingen en
Ǥ
ǯǡ

zonnepanelen en warmtepompen. Het

om monumenten te verduurzamen
ǯ
verduurzaming.
Liever telefonisch contact? U kunt de

͚͛͛͘͟͟͜͡͝͞Ǥ

ǡ±
ǫǤȀ
digitale nieuwsbrief.

ǡ
Ǩ±
Ǥ±
ǤȋȌ ȋ ȌƤ
 Ǥ
naar huis kan.

Blijf op de hoogte van
de ontwikkelingen in het
Waterlandkwartier
ȋȌǤ
de hoogte blijven? Ga naar purmerend.nl/waterlandkwartier en meld u aan voor de
digitale nieuwsbrief.

͚͚͚͘
͚͚͚͘Ǩǡ
Wherelant en Clup Welzijn hebben ook
ǡ
en creatieve activiteiten georganiseerd
Ǥ
informatie en alle activiteiten kijkt u op
www.purvak.nl.

Bekendmakingen
DEFINITIEVE BOMENKAART BEEMSTER EN PURMEREND
 Ƥ
Ǥ
beschermde bomen met unieke kenmerken die zonder vergunning niet
gekapt mogen worden.

Gemeente Purmerend publiceert de uitgebreide versies van de bekendmakingen op Ǥƥ
 Ǥ. U kunt zich daarnaast abonneren op een e-mailservice
via ǤǤȀ . U krijgt dan een mail als er een bekendmaking wordt gepubliceerd in uw buurt.
͚͚͙͘  Ǥ 
vier zienswijzen ontvangen en op basis daarvan is de kaart op bepaalde
Ǥ͙͚͚͚͚͘ Ƥ
͚͚͚͚͘ǡ ǡ
ƤǤ

www.overheid.nl en via
purmerend.nl/atlas/conceptbomenkaart2022 te raadplegen. Eventueel
kunt u ook via een computer tijdens de openingstijden in het stadhuis van
ǡ͚͜ǡ
Ǥ

Ǧ͞
 κǦ ǡ Ǥ
UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE PERSONEN

personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij ingeschreven
stonden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij heeft
besloten om de onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit de
ȋȌǣ
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worden stopgezet.
Zie vervolg bekendmakingen
op pagina 8

Bekendmakingen
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.
Op www.overheid.nl is het aanvraagformulier en het besluit van
omgevingsvergunningen als bijlage aan de publicatie toegevoegd.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Locatie
Project/activiteiten
25 juli 2022
H.M. van Randwijklaan 23,
het vervangen van de bestaande
1462XR Middenbeemster
woning door nieuwbouw
Rietgorsplein 1,
het brandveilig gebruiken van het
1444TA Purmerend
bouwwerk
26 juli 2022
Binnenbuurt 23,
het realiseren van een dakopbouw
1448LE Purmerend
op de woning (extra bouwlaag)
27 juli 2022
Burlatstraat 8,
het plaatsen van een dakkapel op het
1461HC Zuidoostbeemster
voordakvlak van de woning
Koestraat 11, 1441CV Purmerend het plaatsen van een lichtreclame
aan de voorgevel van het pand
28 juli 2022
Achterdijk 26 t/m 30,
het oprichten van 8 huur- en
1441DH Purmerend
19 koopappartementen
Speenkruid 9,
het vervangen van de bestaande
1441XA Purmerend
houten kozijnen door kunststof
kozijnen
Maasstraat 2,
het plaatsen van een warmtepomp
1442RV Purmerend
op het dak van de Taborkerk
Kooimanpark te Purmerend
het kappen van 9 bomen
29 juli 2022
Koemarkt 18,
het verbouwen incl. gevelwijziging en
1441DC Purmerend
funderingsherstel van het pand en de
bestaande woning omzetten naar
een hotelfunctie
Koemarkt 21,
het plaatsen van een goederenlift en
1441DA Purmerend
het wijzigen van het gebruik van
wonen naar horeca op de bovenste
2 verdiepingen
Nekkerweg thv nr 23,
het aanleggen van een dam met
1462LB Middenbeemster
duiker voor ontsluiting percelen

Vervolg bekendmakingen
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Saint Helenabaai 12,
1448SL Purmerend
Kempenland 65,
1447CV Purmerend
Julianastraat 28,
1441EP Purmerend
30 juli 2022
Hendricus de Goedeweg 26,
1462MX Middenbeemster
Banning Cocqgracht 8,
1445BX Purmerend

het verhogen van het dak
het vergroten van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
het splitsen van een woning in
4 aparte woningen
het realiseren van een overkapping
aan de achterzijde van de woning
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Wel kunt u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met het
Omgevingsteam via 0299 452 452.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER
Locatie
Project/activiteiten
26 juli 2022
Suezweg 47,
het realiseren van een B&B in de
1448MN Purmerend
aanbouw van de woning
Padjedijk 6, 1441AZ Purmerend het aanbrengen van de bedrijfsnaam
op de gevel en het plaatsen van een
reclamebord
Vooruitstraat 128,
het plaatsen van een dakopbouw aan
1441GM Purmerend
de achterzijde van de woning en het
realiseren van een nokverhoging
Lepelaarpark 35,
het vervangen van de bestaande
1444HR Purmerend
garagedeur door een kozijn met deur
en raam
Mahatma Gandhistraat 53,
het plaatsen van een dakkapel op het
1447XP Purmerend
voordakvlak van de woning
Hendrik Wagemakerstraat 15,
het plaatsen van een dakkapel op het
1461BL Zuidoostbeemster
voordakvlak van de woning
Tobagostraat 14,
het plaatsen van een dakkapel op het
1448TL Purmerend
voordakvlak en het plaatsen van een
dakopbouw aan de achterzijde van
de woning
Waalstraat 2,
het plaatsen van een aanbouw aan
1442RJ Purmerend
de achterzijde en een dakkapel
inclusief nokverhoging op het vooren achterdakvlak van de woning
Wales 47, 1448JK Purmerend
het aanbrengen van balkonbeglazing

Monteverdistraat 111,
1447NE Purmerend
Rijperweg hoek Insulindeweg
te Middenbeemster
Dijckscampenlaan 10,
1441PN Purmerend

het wijzigen van het kozijn van de
erker aan de voorzijde van de woning
het tijdelijk plaatsen van een
bouwbord
het plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde van de woning

> 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
 ơǡ
over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft.
 ƥ
 
heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij
deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

