Telefoon 0299-409409. Fax 0299-409429.
E-mail: gemeente@zeevang.nl
Internet: www.zeevang.nl
Openingstijden: elke werkdag van 09.0012.00 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

Informatie van de gemeente Zeevang
Afvalstraat 21 september
gesloten
Op woensdagochtend 21 september is de
afvalstraat van gemeentewerken Zeevang
gesloten. Dit is vanwege het uitvoeren van
asbestsaneringswerkzaamheden m.b.t. de
kapschuur en zoutloods op dinsdag 20 en
woensdag 21 september.

Gezocht: coördinator voor
organisatie Anjercollecte
Elk jaar wordt in heel Nederland de Anjeractie
van het Prins Bernhard Cultuurfonds georganiseerd.
Dit levert veel op voor de culturele activiteiten
in onze gemeente. Dankzij deze bijdrage is er
veel subsidiegeld voor verenigingen beschikbaar
gekomen.
Helaas wordt er in Zeevang niet meer gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuurfonds
omdat er een coördinator voor de organisatie van
deze collecte ontbreekt. Er zijn in de gemeente
Zeevang genoeg verenigingen die willen collecteren, daaraan is geen gebrek, het gaat puur
om de organisatie van de collecte.
De vereniging die collecteert mag 1/3 van de
opbrengst houden. De overige 2/3 van de
opbrengst komt ten goede aan het cultuur /
natuurbehoud in de gemeente Zeevang.
Wij doen bij deze een oproep aan u voor de
organisatie van deze collecte zodat verenigingen
door dit subsidiegeld weer een bijdrage kunnen
leveren aan het verenigingsleven in Zeevang.
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met mevrouw S. Steur, tel. (0299) 409470.

De scholen zijn weer begonnen!
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel
te vaak raken zij door hun onervarenheid
betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste
drie maanden na de zomervakantie. Juist
dan moet iedereen er weer aan wennen dat
er schoolgaande kinderen in het verkeer zijn.

Ook de kinderen zelf zijn wat minder oplettend
omdat ze een vakantie lang hebben kunnen
spelen. Daarom voert onze gemeente vanaf
5 september weer de campagne ‘De scholen
zijn weer begonnen’. Spandoeken en posters
attenderen automobilisten erop dat er weer
schoolgaande kinderen aan het verkeer
deelnemen.
Het is weer even wennen na de vakantie.
Kinderen zijn nog vol van de vakantie en van het
begin van een nieuw schooljaar. Veel kinderen
lopen of fietsen een nieuwe route naar een
nieuwe school. Andere verkeersdeelnemers zien
na lange tijd opeens weer schoolgaande kinderen
op de weg. Deze kinderen gedragen zich niet
altijd even handig in het verkeer en letten soms
ook niet goed op. Met alle gevolgen van dien.
Daarom hangen er ook in onze gemeente ieder
jaar na de zomervakantie weer spandoeken en
posters met ‘De scholen zijn weer begonnen’.
Achter deze tekst schuilt een vraag aan
automobilisten en andere weggebruikers:
houdt rekening met kinderen die (weer) naar de
basisschool of het voortgezet onderwijs gaan.
Want hoe meer rekening we met elkaar houden,
hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

Wegwerkzaamheden Kwadijk
Wij willen u bij deze laten weten dat de werkzaamheden aan Kwadijk tussen het spoor,
het Zeevangsdijkje en de brug over de Purmerringvaart gaan plaatsvinden.
Wat gaan we doen?
We gaan huidige bestrating opbreken en hiervoor
nieuwe bestrating aanbrengen die aansluit bij de
rest van de (dorpsweg) Kwadijk. Bij de kruisingen
worden rode vlakken aangebracht, zodat het
duidelijk is dat bestuurders van rechts voorrang
krijgen. De nieuwe bestrating wordt voorzien van
fietssuggestiestroken. Dit deel van Kwadijk is na
de werkzaamheden duidelijker ingericht als 30
km-gebied.
Wanneer gaan we beginnen en hoe lang duren
de werkzaamheden?
We starten met de werkzaamheden op 12
september 2011 met opbreken van de huidige
bestrating. Vervolgens gaan we volgende

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Betreft
Activiteit bouwen
Paddock

Op perceel

Datum ontvangst

Kwadijk 39

05-09-2011

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.

Verleende omgevingsvergunningen
Betreft
Activiteit bouwen
Bouw veldschuur
Verleende aanlegvergunning
Werkzaamheden PWN

Op perceel

Datum bekendmaking

Middelie 57

25-08-2011

Nabij Kieftewerf te Oosthuizen

30-08-2011

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 de
cluster Bouwen, Wonen, Zorg in het gemeentehuis te Oosthuizen, tel. (0299) 409444 of 409446.
de planning na twee dagen een fundering
aanbrengen en vervolgens zullen de bestratingswerkzaamheden van start gaan. Wij doen
ons best om de werkzaamheden binnen
twee weken afgerond te hebben. Indien de
weersomstandigheden tegenzitten of we lopen
tegen onverwachte omstandigheden aan, dan
kunnen de werkzaamheden langer duren.
Wat betekent dit voor u?
U zult op bepaalde momenten (afhankelijk van
waar er wordt gewerkt) via Middelie naar de
hoofdrijwegen moeten rijden.
Wat doen wij om de overlast te beperken?
Wij informeren u vooraf over de werkzaamheden.
Wij starten de werkzaamheden met hopelijk
goed weer, waardoor er als het goed is
weinig stagnatie zal optreden vanwege
weersomstandig-heden. Wij zullen ons best
doen om de werk-zaamheden zo goed mogelijk
voor te bereiden en de overlast voor u zoveel
mogelijk te beperken.

Werkzaamheden Arendshoeve

Het woonhuis en de schuren aan de Seevancksweg 94 te Oosthuizen zullen worden gesloopt.
In week 36 zal het sloopbedrijf Boy Limmen
starten met deze werkzaamheden. De eerste
werkzaamheden bestaan uit het saneren van
asbest. In week 37 wordt de kraan voor de
sloopwerkzaamheden geplaatst en gaat de
sloop van start. De verkeershandelingen blijven tot een minimum beperkt, omdat de
meeste werkzaamheden op het terrein worden
uitgevoerd. Deze terreinwerkzaamheden bestaan uit: het breken van puin, het zeven van
zand en grond. De werkzaamheden zullen ca
3 weken duren. De oplevering zal begin week
40 plaatsvinden. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de heer Limmen, tel. 0224
21 20 04.
Oosthuizen, 8 september 2011
Het college van burgemeester en wethouders
voornoemd.

