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Voor de inwoners van de gemeente Zeevang 
wordt ook dit jaar een instructie evenementen-
verkeersregelaar verzorgd. Het is voor de orga-
nisatie 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 aansprake-
lijkheid in geval van schade. Voor aanstelling 
voor de periode van een jaar komen in aanmer-
king personen die ten minste 16 jaar oud zijn en 
in het bezit zijn van een door de politie afgege-
ven instructieverklaring waaruit blijkt dat een 
uitgebreide theoretische instructie is gevolgd. 

De avond wordt gehouden op maandag 16 janu-
ari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis te 
Oosthuizen op het adres Raadhuisstraat 24 
te Oosthuizen. De heer S. Rooth, verkeersad-
viseur bij de politie Zaanstreek-Waterland, is 
bereid gevonden om een uitgebreide instructie 
te geven. 

Indien U geïnteresseerd bent in de cursus ver-
zoeken wij u voor 17 december 2011 aan te 

geven of u aanwezig bent bij de cursusavond. 
Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0299 
409499 of via mailadres c.schagen@zeevang.
nl. Graag vernemen wij uw naam, voorletters, 
adresgegevens en uw geboortedatum. Indien de 
telefoon niet beantwoord wordt kunt u de voic-
email inspreken.

Na de cursus ontvangt u op de avond zelf een 
certificaat van ons. Later ontvangt u, per post, 
een aanstellingspas welke u tijdens een evene-
ment bij zich dient te dragen. Omdat er op deze 
pas een pasfoto moet staan verzoeken wij u met 
klem om tijdens de avond een pasfoto mee te 
nemen. Deze pasfoto ontvangt u later, samen 
met de aanstellingspas, per post retour.

Voor meer informatie kunt op ma-, di- en don-
derdag contact opnemen met mevrouw C. 
Schagen, bereikbaar op telefoonnummer 0299 
409499. Wij zien uw reactie graag voor 17 
december 2011 tegemoet. 

Vanaf 1 januari 2012 zal de gemeentelijke infor-
matiepagina niet meer in Ons Streekblad ver-
schijnen. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente 
over op de Polder Express, waarin de gemeen-
telijke informatiepagina ook wekelijks zal ver-
schijnen. 

De Polder Express wordt ook huis-aan-huis ver-
spreid in Zeevang, alle adressen krijgen deze 
krant. Alleen de adressen met een NEE-NEE 
sticker op de brievenbus ontvangen de krant 
niet. Om de gemeentelijke informatiepagina 
toch te kunnen raadplegen is het mogelijk 
deze in te zien op onze website, www.zeevang.
nl. Onder het kopje “Actueel” en dan naar 
“Publicatiepagina’s”. 

Vanaf december a.s. gaan we alvast van start 
met onze gemeentelijke informatiepagina in 
de Polder Express. In de maand december staat 
deze uiteraard ook nog in Ons Streekblad. Maar 
om alvast aan de overgang te wennen verschijnt 
in december de gemeentelijke informatiepagina 
in beide kranten. 

Het strooiseizoen is weer begonnen en de eer-
ste 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 (bestem-
mings)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 duide-
lijk zijn dat dit niet de bedoeling is. Om deze 
werkzaamheden en het passeren van het ove-
rige 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 waar-
door het (vracht)verkeer er niet langs kan! 
Vertrouwend op uw medewerking,

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

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

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. 

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 gelijk-
tijdige 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. 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Zeevang deelt mee, dat het college op
7 november 2011 heeft vastgesteld het aanwij-
zingsbesluit belastingsdeurwaarders. 

Dit besluit is opgenomen in het besluitenregis-
ter 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. 

Informatie van de gemeente Zeevang
Telefoon 0299-409409. Fax 0299-409429.
E-mail: gemeente@zeevang.nl
Internet: www.zeevang.nl
Openingstijden: elke werkdag van 09.00-
12.00 uur, extra openstelling Burgerzaken op 
woensdag van 16.00-19.00 uur en op afspraak 
aanvragen of afhalen reisdocument/rijbewijs 
dinsdag/woensdag van 14.00-16.00 uur

Op donderdag 24 
november komt de 
Commissaris van de 
Koningin, de heer 
Remkes op ambts-
bezoek naar  de 
gemeente Zeevang. 
De Commissaris wil 
graag kennismaken 
met de gemeente 
Zeevang. Om een 

volledig beeld te krijgen van de gemeente wil 
de Commissaris ook graag in gesprek met u, 
de inwoners van de gemeente Zeevang. 

Het hoofdthema van het ambtsbe-
zoek is het landschap van Zeevang. De 
Commissaris van de Koningin begint zijn 
ambtsbezoek aan Zeevang met een gesprek 
met het college van b&w. Daarna bezoekt 
de Commissaris van de Koningin de bio-
logische veeboerderij de Klaverhoeve van 
de familie Vrolijk in Oosthuizen. Na het 
bezoek aan boerderij de Klaverhoeve gaat 
de Commissaris in gesprek met de gemeen-
teraad over o.a. bestuurskracht / fusie. 

Uitnodiging aan de inwoners van Zeevang
Het laatste onderdeel van het ambtsbezoek 
is een ontmoeting met de inwoners van de 
gemeente. Dit is om 16:30 uur in de hal van 
het gemeentehuis. Het wordt een afwis-
selende bijeenkomst met o.a. een kennis-
quiz en een debat over diverse dilemma’s 
die worden voorgelegd en waarop gerea-
geerd kan worden. Ook komen een aantal 
inwoners aan het woord. Die laten zien wat 
hun relatie is met het landschap. Margreet 
Lenstra van Oud Quadyck zal bijvoorbeeld 
een interessante presentatie geven over de 
geschiedenis van het landschap. Tim Maas 
van camping de Eenhoorn in Schardam 
laat zien dat het bijzondere landschap van 
Zeevang meer dan een bezoek waard is 
voor de recreant. Agrariër Eldert de Boer uit 
Middelie zal iets vertellen over het vak van 
agrariër in relatie tot het landschap. 

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. 

Betreft Op perceel  Datum ontvangst
Activiteit bouwen
Realiseren drie hotelkamers IJsselmeerdijk 7a 17-11-2011
    in Warder

Opgemerkt wordt, dat tegen de ingekomen aanvragen geen bezwaar kan worden aangetekend. 
Pas na - de bekendmaking van - de afgifte van de omgevingsvergunning ontstaat de mogelijkheid 
om bezwaren bij B&W in te dienen.

Betreft Op perceel  Datum bekendmaking
Activiteit bouwen
Mestkelder Kooiweg 2 in Warder 17-11-2011
Vervangen woning Warder 151 22-11-2011
Aanbouw stal Hobrede 16 22-11-2011

Activiteit slopen
Sloop woning Warder 151 22-11-2011

Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking van de besluiten (art. 3:41 Awb) een bezwaarschrift indienen bij B&W van 
Zeevang, postbus 1, 1474 ZG Oosthuizen. Hiervan gaat geen schorsende werking uit. Daartoe kan 
op grond van artikel 8:81 Awb binnen genoemde termijn een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor nadere informatie omtrent de hierboven genoemde 
vergunningen kunt u zich wenden tot cluster Bouwen, Wonen, Zorg in het gemeentehuis te 
Oosthuizen, tel. (0299) 409444 of 409446.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Aanvrager Betreft Datum en Locatie Verzenddatum
Zeevangondernemers Plaatsen kerstboom 10-12-11 t/m 07-01-12  15-11-11
        aan de Provinciale weg 
        N247 nabij firma 
        Kochheim Oosthuizen  

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.
Deze vergunning ligt ter inzage bij het cluster Bouwen, Wonen, Zorg.
Belanghebbenden die door het afgeven van een vergunning, menen rechtstreeks in hun belang 
te worden getroffen, kunnen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de 
dag waarop deze vergunning is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Schagen, tel (0299) 409499. 

Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Zeevang 

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-risti-
sche informatie over Zeevang.

Commissaris van de Koningin op 
ambtsbezoek in Zeevang 

Verleende omgevingsvergunningen

Cursus Verkeersregelaars 2012

Gemeentelijke informatiepagina 
vanaf 1 januari 2012 in Polder Express

Let op het parkeren van auto’s in 
winterperiode

Wegwerkzaamheden 
Beets en Middelie

Bekendmaking verordeningen 
Sociale Zaken 

Bekendmaking van het 
aanwijzingsbesluit deurwaarders

Oud papier

Polder Express 1286, 18 september 2013

Oproep Vrijwilliger van het jaar 2013  

Hierbij roepen wij u op om kandidaten voor te dragen 
voor de eervolle titel:

De Vrijwilliger van het jaar 2013 van de gemeente 
Zeevang

Wij roepen u op om vrijwilligers bij ons aan te melden 
die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. 
Zonder uw aanmelding is het helaas voor ons niet 
mogelijk een vrijwilliger te bedanken voor zijn betrok-
kenheid en inzet voor de gemeenschap. 

Voor uw aanmelding kunt u volstaan met de volgende 
gegevens:
-uw eigen naam en adres;
-de naam en adres van degene die u voordraagt;
-welke activiteiten de persoon heeft uitgevoerd;
-het aantal jaren dat men verdienstelijk is geweest, 
tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie;
-is er sprake van een voorbeeldfunctie?
 

Oproep Sporter van het jaar 2013 

Ook zijn wij op zoek naar sporters uit Zeevang die 
een bijzondere sportprestatie hebben geleverd.  Wij 
roepen u op om kandidaten voor te dragen waarvan u 
vindt dat zij door een uitzonderlijke sportieve prestatie 
in aanmerking zouden moeten komen voor de titel:

De Sporter van het jaar van 2013 van de gemeente 
Zeevang
Voor uw aanmelding kunt u volstaan met de volgende 
gegevens:
-uw eigen naam en adres;
-de naam en adres van degene die u voordraagt;
-en welke sportprestatie is geleverd. 

Uw aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een 
jury bestaande uit de winnaars van het voorgaande 
jaar en de waarnemend voorzitter van de gemeen-
teraad. De genomineerden voor de Vrijwilliger en 
Sporter van het jaar zullen worden uitgenodigd voor 
de feestelijke nieuwjaarsreceptie alwaar de winnaar 
bekend wordt gemaakt.
U kunt uw aanmeldingen sturen t/m vrijdag 15 
november naar:
Gemeente Zeevang, t.a.v. mevrouw C. Schagen / 
mevrouw S. Steur, postbus 1, 1474 ZG Oosthuizen.

Wijziging openingstijden inloopspreekuur 
Centrum voor jeugd en gezin  (CJG) 
Zeevang  

Hier kan iedereen terecht met alle vragen over op-
voeden en opgroeien.
Heeft u als ouder, opa of oma of de oppas, de docent 
of de voetbaltrainer een kleine vraag of een groot 
probleem, het CJG helpt u verder!
Het inloopspreekuur is vanaf 1 september gewijzigd 
naar donderdag van 8.45 uur tot 9.30 uur.
Het Centrum voor jeugd en gezin is gevestigd op het 
adres:De Krommert 2 Oosthuizen, ook te bereiken 
via info@cjgzeevang.nl

Telefoon / Fax: 0299-409409 / 0299-409429
E-mail: gemeente@zeevang.nl Internet: www.zeevang.nl 
Openingstijden: De balies Zorg, Bedrijfsvoering en Bouwen en Wonen 
bij voorkeur op afspraak, tel. (0299) 409409. Zonder afspraak langs-
komen tussen 09.00 en 12.00 uur is wel mogelijk, maar er is een risico 
dat de ambtenaar niet aanwezig is en dat u niet kunt worden geholpen. 
De balie Burgerzaken heeft elke werkdag een open inloop van 09.00-
12.00 uur en op woensdag van 16.00-19.00 uur. Het is ook mogelijk 
buiten de open inloop een afspraak te maken, tel. (0299) 409409.

Verleende omgevingsvergunningen

Betreft Op perceel Datum bekendmaking

Activiteit bouwen

Bouw garage IJsselmeerdijk 23  11-09-2013

KPN Mast Zesstedenweg / Klemweg te Middelie 12-09-2013

Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmak-
ing van de besluiten (art. 3:41 Awb) een bezwaarschrift indienen bij B&W van Zeevang, postbus 1, 1474 ZG Oosthuizen. 
Hiervan gaat geen schorsende werking uit. Daartoe kan op grond van artikel 8:81 Awb binnen genoemde termijn een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor nadere informatie omtrent de hierboven genoemde vergunning kunt 
u zich wenden tot cluster Bouwen, Wonen, Zorg in het gemeentehuis te Oosthuizen, tel. (0299) 409444 of 409446.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Betreft Op perceel Datum ontvangst

Activiteit bouwen: 

Hooiberghut Kleenweg 1 09-09-2013

Opgemerkt wordt, dat tegen de ingekomen aanvragen geen bezwaar kan worden aangetekend. Pas na - de bekendmaking van - 
de afgifte van de omgevingsvergunning ontstaat de mogelijkheid om bezwaren bij B&W in te dienen.

Verlenging beslistermijn Wabo 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn van de volgende aanvraag met zes 
weken overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben verlengd 
met maximaal zes weken

Adres Omschrijving project Datum ontvangst

Middelie 41a , Middelie Bouw woonstolp 15 juli 2013

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 oktober 2013.

Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Zeevang 

Aanvrager Betreft Datum en locatie Verzenddatum
De Koggehoorn Culi-
naire Presentaties

Standplaats oliebollen-
kraam

14-12-2013 t/m 02-01-2014, plein voor 
gemeentehuis te Oosthuizen 09-09-2013

Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden. Deze vergunningen liggen ter inzage bij het cluster Bouwen, Wonen en 
Zorg. Belanghebbenden die door het afgeven van een vergunning, menen rechtstreeks in hun belang te worden getroffen, kunnen 
ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze vergunning is verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij het gemeentebestuur.  Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Schagen, tel (0299 409499)

Oosthuizen, 18 september 2013 
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.


