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.

Uitspraak Hoge raad: ID kaart gratis
De Hoge Raad heeft op 9 september 2011
besloten dat gemeenten geen geld meer mogen
vragen voor een identiteitskaart.
Wat betekent dit voor u?
• Bent u 14 jaar of ouder dan is de identiteitskaart gratis;
• Bent u jonger dan 14 jaar dan moet u € 9,00
betalen. Mocht later blijken dat de uitspraak
van de Hoge Raad ook op u van toepassing is
dan kunt u uw geld alsnog terugvragen. Dat is
op dit moment nog niet aan de orde;
• U had al een bezwaarschrift ingediend? Dan
krijgt u uw geld terug. U hoeft niets te doen.
Wij nemen contact met u op;
• U heeft na 29 juli 2011 een identiteitskaart
aangevraagd en u bent ouder dan 14 jaar?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen om de
kosten terug te vragen. U kunt aan de balie van
de cluster burgerzaken een formulier invullen.
Deze uitspraak geldt alleen voor de basiskosten
van een identiteitskaart. Extra kosten, bijvoorbeeld voor een spoedaanvraag of extra kosten
wegens vermissing van het oude reisdocument,
moeten wel betaald worden.

Verleende omgevingsvergunning
TE DOEN IN ZEEVANG:
• 10 sept – 2 okt, Expositie ‘Huis en Haard’
en KunstZee installatie en manifestatie,
Grote Kerk Oosthuizen, Oosthuizen
• 4 sept – 31 okt, Expositie kleurrijke
olieverf schilderijen van Wil van Stralen,
Bezoekerscentrum De Breek, Oosthuizen
• 17 september, Orgelconcert van Edward
Pepe, Grote Kerk Oosthuizen, Oosthuizen
• 18 september, Poëzievoordracht met
beeldende kunst, KunstZee te Schardam
• 18 september, Excursie funurair erfgoed,
Waterlandsarchief, Grote Kerk Oosthuizen, Oosthuizen

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.

Wijziging halte Oosthuizen
Bibliobus
Met ingang van donderdag 6 oktober 2011 staat
de Bibliobus in Oosthuizen op de donderdag
bij twee haltes. Van 9.30 tot 10.00 uur aan de
Raadhuisstraat voor het gemeentehuis en van
10:00 tot 10:30 uur nabij OBS Het Kraaiennest
aan de Schoolstraat.
Deze verandering is doorgevoerd, zodat ook de
kinderen van deze basisschool gebruik kunnen
maken van de Bibliobus. De wijziging geldt
voorlopig tot 1 januari 2012.
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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.

Ook voor het bekendmaken van uw eigen
evenement!
Kijk ook eens (op de informatiezuil) bij het
VVV agentschap.
Kadowinkel Ieniemienie voor alle toeristische informatie over Zeevang.

Werkzaamheden aanleg dam
Waterrijk nabij
Doelewoud/Kruiswoud

landhoofden is weggespoeld en de waterbodem
onderhevig is aan uitspoeling. Een aantal jaren
geleden is hiervoor een noodmaatregel getroffen.
Dit heeft echter de doorstroming niet verbeterd.
Daarom is geadviseerd de brug te vervangen.

Gezocht: coördinator voor
organisatie Anjercollecte

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.

Betreft
Activiteit bouwen
Plaatsen brug

MEER INFORMATIE EN
ACTIVITEITEN VINDT U OP:
www.vvvzeevang.nl

Wij verwachten veel extra aanvragen, houdt u er
daarom rekening mee dat de wachttijden kunnen
oplopen.

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.

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

Vanaf 14 september 2011 worden er
werkzaamheden verricht in verband met
de aanleg van een dam tussen Waterrijk en
Kruiswoud/Doelewoud in Oosthuizen. De
werkzaamheden bestaan uit het verwijderen
van bomen, het aanbrengen van een
dam, het ontgraven van een cunet en het
aanbrengen van zand. Naar verwachting
zullen de werkzaamheden (zie onderdeel
vormen van het bouwrijp maken van deel 1A
van Waterrijk) drie dagen duren.
Na afronding van de werkzaamheden wordt
het terrein afgesloten met een hek, zodat
het bouwterrein niet kan worden betreden.
Wij vragen uw begrip voor eventuele
overlast die deze werkzaamheden zouden
kunnen veroorzaken. Voor meer informatie
over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met het Projectbureau Waterrijk,
mevr. N. Hooijer (06 18946590) of dhr. J.
Mak (0299 683355).

Waar vindt het project plaats?
De betonnen brug te Warder is gelegen aan de
Warderweg in de gemeente Zeevang.
Wanneer vindt het project plaats en hoe lang
gaat het duren?
De firma gebr. Beentjes GWW BV voert in
opdracht van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier in de periode van oktober
2011 tot en met februari 2012 betreffende
werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden is de brug te Warder voor al het verkeer
afgesloten. Voetgangers, fietsers en brommers kunnen tijdens de werkzaamheden
gebruikmaken van een noodbrug die naast de
brug te Warder wordt aangebracht. Voor het
overige verkeer worden door middel van borden
omleidingroutes aangegeven (zie omleidingroute
brug te Warder)

Met wie werken we samen?
Uitvoerende aannemer is firma Beentjes GWW. Er
zijn verder geen samenwerkingsverbanden.

Meer informatie?
Binnenkort ontvangen bewoners nabij
betreffende brug een informatiebrief m.b.t. de
voorgenomen werkzaamheden. Met eventuele
vragen kunt u op werkdagen tussen 08:30 en
16:00 uur contact opnemen met dhr. B. Floris
(contactpersoon uitvoerende aannemer),
bereikbaar via telefoonnummer 0251 313133 of
per e-mail: b.floris@beentjesgww.nl. Of met de
projectleider van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier dhr. E. Moerman, bereikbaar
via telefoonnummer 072 582 72 90 of e-mail:
e.moerman@hhnk.nl.

Oosthuizen, 15 september 2011
Het college van burgemeester en wethouders
voornoemd.

Vervangen brug in Warder
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
heeft ondermeer bruggen en zo’n 1.400 km
weg in beheer en onderhoud. Wij zorgen ervoor
dat deze wegen en bruggen begaanbaar en
verkeersveilig zijn.
Wat gaat er gebeuren?
De betonnen brug te Warder is gelegen aan de
Warderweg in de gemeente Zeevang. De brug
is in 2008 geïnspecteerd. Hieruit is gebleken
dat de brug in slechte staat van onderhoud
verkeert en een hydraulisch knelpunt vormt. De
oorspronkelijke brug stamt uit het begin van de
vorige eeuw en is in de jaren zestig verbreed.
De smalle doorstoombreedte heeft opstuwing
tot gevolg met als resultaat dat grond onder de
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