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Oproep Vrijwilliger van het jaar 2013

In de hal van het gemeentehuis is ook een
prachtige fototentoonstelling te zien van
Yvonne Jonkman van het landschap van
Zeevang.
Een afwisselende bijeenkomst waarbij
wij u van harte uitnodigen aanwezig te
zijn! De Commissaris van de Koningin wil
u graag ontmoeten en zal uw komst zeer op
prijs stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw S. Steur, tel. (0299) 409470.

Cursus Verkeersregelaars 2012
Voor de inwoners van de gemeente Zeevang
wordt ook dit jaar een instructie evenementenverkeersregelaar verzorgd. Het is voor de organisatie van een evenement van belang dat een
verkeersregelaar aan de gestelde eisen uit de
regeling Verkeersregelaars 2009 voldoet, dit kan
immers gevolgen hebben voor een aansprakelijkheid in geval van schade. Voor aanstelling
voor de periode van een jaar komen in aanmerking personen die ten minste 16 jaar oud zijn en
in het bezit zijn van een door de politie afgegeven instructieverklaring waaruit blijkt dat een
uitgebreide theoretische instructie is gevolgd.
De avond wordt gehouden op maandag 16 januari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis te
Oosthuizen op het adres Raadhuisstraat 24
te Oosthuizen. De heer S. Rooth, verkeersadviseur bij de politie Zaanstreek-Waterland, is
bereid gevonden om een uitgebreide instructie
te geven.
Indien U geïnteresseerd bent in de cursus verzoeken wij u voor 17 december 2011 aan te

Let op het parkeren van auto’s in
winterperiode
Het strooiseizoen is weer begonnen en de eerste nachtvorst heeft zich aangediend. Bij het
uitvoeren van de gladheidbestrijding komt het
nogal eens voor dat er personenauto’s op een
zodanige wijze op de rijbaan staan geparkeerd
dat de strooiauto, maar ook het overige (bestemmings)vrachtverkeer er op een normale wijze
niet door kunnen rijden. Hierdoor is de kans
op het toebrengen van schade aan particuliere
auto’s, hekjes, lichtmasten e.d. groot en komt
het soms voor dat de strooiauto er helemaal niet
door kan. Het gevolg hiervan is dat de straat niet
gestrooid kan worden, hetgeen tot gevaarlijke
verkeerssituaties kan leiden. Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is. Om deze
werkzaamheden en het passeren van het overige vrachtverkeer toch zo soepel mogelijk te
laten verlopen verzoeken wij u om eraan mee te
werken dat er voldoende vrije doorgang is voor
de strooiauto en het voor het passeren van het
(vracht)verkeer. Dus:
Parkeer de auto’s zo dicht mogelijk tegen de
kant van de weg en niet op plaatsen waardoor het (vracht)verkeer er niet langs kan!
Vertrouwend op uw medewerking,

Wegwerkzaamheden
Beets en Middelie
In verband met asfalteringswerkzaamheden is
Beets 28 t/m 30 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Het bestemmingsverkeer wordt
omgeleid door aanwijzingen van de verkeersregelaars. Er worden op verschillende plekken in
Beets passeerstroken aangelegd. Wij vragen u
als weggebruiker gebruik te maken van de passeerstroken, zodat de berm bij slecht weer min-

der aangetast wordt door verkeer. In Middelie is
op 29 november de Buitenggouwweg afgesloten vanwege de aanleg van een drempel nabij
het komportaal. Verkeer kan omrijden via het
Zeevangsdijkje of via de Klemweg. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de Technische Dienst Beemster en
Zeevang op telefoonnummer 0299-683355.

TE DOEN IN ZEEVANG:
• 25 november, Wintermuziekdiner,
Bezoekerscentrum De Breek te Oosthuizen
• 1 november 2011- 1 januari 2012,
Expositie weefschilderijen van Maaisa van
der Kolk, Bezoekerscentrum De Breek te
Oosthuizen
MEER INFORMATIE EN
ACTIVITEITEN VINDT U OP:
www.vvvzeevang.nl
Ook voor het bekendmaken van uw eigen
evenement!
Kijk ook eens (op de informatiezuil) bij het
VVV agentschap.
Kadowinkel Ieniemienie voor alle toe-ristische informatie over Zeevang.

Oud papier
Onderstaand de ophaaldata oud papier in de
maand december 2011:
Beets 13;
Hobrede 17;
Kwadijk 2e en 4e donderdag van de maand;
Middelie 3;
Oosthuizen 9 - 23;
Warder/Schardam 2 - 16 - 30.

Bekendmaking verordeningen
Sociale Zaken
De gemeenteraden van de gemeente Zeevang
heeft de verordening cliëntenparticipatie Wet
Sociale Werkvoorziening, de verordening
Persoonsgebonden budget begeleid werken
Wet Sociale Werkvoorziening en de verordening
wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening
vastgesteld op 8 november 2011 onder gelijktijdige intrekking van de verordeningen die in
2008 zijn vastgesteld met betrekking tot deze
onderwerpen.
De stukken liggen ter inzage bij het loket van de
Centrale uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken,
Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster, tel.
0299-682121.

Bekendmaking van het
aanwijzingsbesluit deurwaarders
Het college van burgemeester en wethouders
van Zeevang deelt mee, dat het college op
7 november 2011 heeft vastgesteld het aanwijzingsbesluit belastingsdeurwaarders.
Dit besluit is opgenomen in het besluitenregister gemeentelijke belastingen en ligt kosteloos
ter inzage op de cluster bedrijfsvoering van de
gemeente Zeevang. Een ieder kan op verzoek
tegen betaling van een bedrag aan leges een
afschrift hiervan krijgen.

Oosthuizen, 24 november 2011
Het college van burgemeester en wethouders
voornoemd.

