
G e m e e n t e n i e u w s

De gemeente Wormerland bestaat uit 
Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, 
Wijdewormer, Neck en Jisp.

Bezoekadres: 
Koetserstraat 3, 1531 NX Wormer
Telefoon: (075) 651 21 00
Fax: (075) 651 22 44
E-mail:  antwoord@over-gemeenten.nl
 www.wormerland.nl
twitter : @OVERwormerland
Postadres: Postbus 20, 1530 AA Wormer

Openingstijden:
Gemeentehuis
maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-16.00 uur
Burgerzaken:
ma.di.do.vr. morgen: 8.30-12.30 uur
woensdagmorgen: 8.30-13.30 uur
dinsdagavond: 17.00-19.00 uur
U kunt voor burgerzaken digitaal of  
telefonisch een afspraak maken.

• Vergunningen (bouwen & wonen)
• Wmo-loket
• Werk, Inkomen en Zorg
Alleen na telefonische afspraak. 
U kunt ook gebruik maken van de  
‘Bel mij terug’ notitie op de website.

Meldingen leefomgeving/openbare ruimte
telefoon: (075) 651 21 00
via onze website: www.wormerland.nl 

Milieustraat Molletjesveer
Op het bedrijventerrein Molletjesveer, 
Westknollendam 121 A, Westknollendam
Voor het brengen van grofvuil:
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00-16.00 uur
zaterdag: 1 april t/m 31 oktober
 08.00-14.00 uur
 1 november t/m 31 maart
 09.00-12.00 uur
Voor het ophalen van grofvuil:
Afspraak maken via: 0800-0700

OVER-gemeenten
Postbus 20
1530 AA Wormer (075) 651 21 00

NIEUW DORPSCENTRUM WORMER VAN START 

KOOPZONDAGEN 
2013

Op vrijdag 29 maart gaf Karin Meijer juridisch 
beleidsadviseur bij OVER-gemeenten door het 
onthullen van het bord ‘Fase 1 Centrumplan 
Wormer’ het startsein.

Een nieuw dorpshart
Er is al lang gesproken over een nieuw 
dorpshart voor Wormer. Het plan dat nu wordt 
uitgevoerd heeft de instemming van alle 

betrokkenen. Op het braakliggende terrein van 
de voormalige school ‘De Wegwijzer’ (ook wel 
vlek A genoemd) komt een nieuw te bouwen 
supermarkt met enkele kleine winkelunits en 
parkeergelegenheid op het dak. Naar verwach-
ting zijn de werkzaamheden op vlek A eind 
2013 gereed. 

Daarna wordt het bestaande winkelcentrum 
Plaszoom gerenoveerd. In de vernieuwde 

uitvoering komt ook een (MFA) Multifunctio-
nele Accommodatie met daarin het Scwo, de 
bibliotheek, het dorpstheater en een horeca. 
Tenslotte worden ook de bestaande winkel-
panden tegenover het huidige winkelcentrum 
opgeknapt. Naar verwachting zijn alle werk-
zaamheden in het centrum van Wormer in de 
loop van 2015 gereed. 

Volgens de Verordening Winkeltijden Wormer-
land heeft het college van B&W voor 2013 de 
volgende Koopzondagen vastgesteld: 

13-20-27 oktober
3-10-17-24 november
1-8-15-22-29 december

Burgemeester en wethouders maken bekend: 

VERGUNNINGSVRIJE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Verzend datum besluit: Regnr: Locatie:

Wormer
28 maart 2013 WB/2013/0017 Veerdijk 2 
Plan: dempen sloot

Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is onderte-
kend en bevat ten minste:
Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het 
bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van 
spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIERE PROCEDURE:
Verzend datum besluit: Regnr: Locatie:

ALGEMEEN
28 maart 2013 WB/2013/0018  WMR00G1232,1233,1235 

en 716
Plan: graven sloot (locatienaam: de trickel)

Wijdewormer 
2 april 2013 WB/2013/0072 Wildschutweg 26 
Plan: kappen van 2 bomen

Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is onderte-
kend en bevat ten minste:
Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het 
bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van 
spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

B E K E N D M A K I N G E N  1 0  A P R I L  2 0 1 3

B U R G E R L I J K E 
S TA N D
BURGERLIJKESTAND 
28 maart  t/m 3 april 2013

Aangifte Huwelijk/ 
Geregistreerd Partnerschap
E. Betjes en C.D. Ton

Onthulling door Karin Meijer

Van links naar rechts: Dhr. Kesting - Bewonersvereniging Dorpscentrum 
Wormer; mw. Meijer -OVER-gemeenten, dhr, Van Aerschot – architect, 
dhr. Heeremans - Hoorne Vastgoed BV., dhr Dirkzwager – Aktief, dhr. 
Saelman – Scwo en dhr. Hendriks - wethouder Wormerland

S E L E C TA  D N A  E N  S M A RT WAT E R 
V E R M I N D E RT  D E  K A N S  O P  
I N B R A A K 
De gemeente Wormerland is een veilige ge-
meente om te wonen en te werken. Toch wordt 
er helaas wel eens in woningen ingebroken. 
Uiteraard zet de gemeente zich, samen met 
de politie, in om inbraken zoveel mogelijk te 
voorkomen en de daders aan te pakken. 

De gemeente Wormerland en de politie 
Noord-Holland promoten een nieuw preventief 
middel tegen woninginbraken: een onzichtbare 
DNA-spray. Het is een onzichtbaar middel met 
een uniek nummer en wordt aangeboden door 
de bedrijven ‘Selecta DNA’ en ‘Smartwater’. 

U kunt deze onzichtbare stof op waardevolle 
spullen aanbrengen. Het unieke nummer zorgt 
er na een inbraak voor, dat de politie eventuele 
teruggevonden spullen snel aan de recht-
matige eigenaar kan teruggeven. Inbrekers 
lopen daarmee een groter risico om te worden 
gepakt. Elders in het land zijn de eerste resul-
taten positief. 

Het is mogelijk om een pakketje van Selecta 
DNA of SMARTWATER te bestellen via   
www.sdna.nl en www.smartwater-nl.com. 


