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Het gemeentehuis en de afvalstraat zijn
op vrijdag 6 april en maandag 9 april
Commissaris
van deVrijdag
Koningin
op
gesloten
i.v.m. Goede
en Tweede
ambtsbezoek
in 10
Zeevang
Paasdag.
Dinsdag
april zijn wij u
graag weer van dienst.
Op donderdag 24
november komt de
Inloopbijeenkomst natuurinrichting Zeevang
Commissaris van de
Oost en Zandbraak
Koningin, de heer
In opdracht van de provincie
RemkesNoord-Holop ambtsland start in augustus bezoek
2012 de inrichting
naar de
van de natuurgebieden
ZeevangZeevang.
Oost en
gemeente
Zandbraak. Tijdens deDeinloopbijeenkomst
Commissaris wil
op 2 april aanstaande graag
kunt ukennismaken
de technische
tekeningen van de nieuwe
bekijmet inrichting
de gemeente
ken en vragen stellen.Zeevang. Om een
volledig beeld te krijgen van de gemeente wil
De
is opin2 gesprek
april van
19.30
de inloopbijeenkomst
Commissaris ook graag
met
u,
tot
uurvan
in de
hetgemeente
Dorpsservicepunt
de 21.30
inwoners
Zeevang. van
Warder (Warder 128). Tussen 19.30 en 21.30
uur
u op elk moment
AanHetkunt
hoofdthema
van binnenlopen.
het ambtsbe
melden
nietlandschap
nodig.
zoek isishet
van Zeevang. De
Commissaris van de Koningin begint zijn
Bodemdaling
tegen
gaan met een gesprek
ambtsbezoek aan
Zeevang
De
natuurgebieden
Oost en
Zandmet
het college vanZeevang
b&w. Daarna
bezoekt
braak
zijn belangrijk
voor
de Commissaris
van
de beschermde
Koningin de vogels
bioals
de Grutto
en de Smient.
Nieuwe inrichting
logische
veeboerderij
de Klaverhoeve
van
van
gebieden
om de omstande deze
familie
Vrolijk is
innodig
Oosthuizen.
Na het
digheden
voor
de vogels
verbeteren gaat
en
bezoek aan
boerderij
deteKlaverhoeve
bodemdaling
vaninhet
veen tegen
gaan.
de Commissaris
gesprek
met detegemeenDit
gebeurt
hetbestuurskracht
kader van het /Programma
teraad
overino.a.
fusie.
Westelijke Veenweiden. In opdracht van de
provincie
Noord-Holland
heeft van
Dienst
Landelijk
Uitnodiging
aan de inwoners
Zeevang
Gebied
(DLG)
samen
met
Staatsbosbeheer
Het laatste onderdeel van het ambtsbezoek en
het
Hoogheemraadschap
is een
ontmoeting met deHollands
inwonersNoordervan de
kwartier
het Dit
plan
de nieuwe
gemeente.
is voor
om 16:30
uur in inrichting
de hal vanvan
deze
gebieden gemaakt.
het gemeentehuis.
Het wordt een afwisselende bijeenkomst met o.a. een kennisZeevang
Oost
quiz en een
debat over diverse dilemma’s
Indie
Zeevang
zorgen de
er
wordenOost
voorgelegd
en maatregelen
waarop gereavoor
datkan
hetworden.
gebied eruit
zieneen
zoals
het
geerd
Ook blijft
komen
aantal
is:
een open
dat agrariërs
inwoners
aanveenweidegebied
het woord. Die laten
zien wat

beheren, met verbeterde mogelijkheden voor
geven
of uweidevogels
aanwezig bent
bij de die
cursusavond.
kritische
en vogels
hier de
Dit
kan
telefonisch
via
telefoonnummer
winter doorbrengen. Het gebied krijgt een0299
409499
of via mailadresdie
c.schagen@zeevang.
eigen waterbeheersing
optimaal is afgenl.stemd
Graag
wij uw en
naam,
voorletters,
opvernemen
de natuurdoelen
op het
behoud
adresgegevens
en uw geboortedatum.
Indien de
van het karakteristieke
veenweidelandschap.
telefoon
niet beantwoord
wordt afschermen
kunt u de voicDamwanden
gaan het gebied
van
email
inspreken.bestaande dammen worden
de omgeving,
aangepast en er komen nieuwe stuwen en
Na
devisvriendelijke
cursus ontvangt
u opDeze
de avond
zelf een
een
pomp.
maatregelen
certificaat
vannatuurlijk
ons. Later
ontvangtmogelijk:
u, per post,
maken een
peilbeheer
in
een
welke
tijdens een
evenede aanstellingspas
winterperiode stijgt
hetuwaterpeil
en wordt
ment
bij zich dient
te mogelijk
dragen. Omdat
er op deze
regenwater
zo lang
vastgehouden.
pas
eenzomer
pasfoto
moet
verzoeken
met
In de
mag
hetstaan
waterpeil
dalen.wij
Zouhoeft
klem
om tijdens
de avond een
pasfoto
te
er minder
snel voedselrijk
water
uit het mee
omlignemen.
Deze
pasfoto
ontvangt
u
later,
samen
gende landbouwgebied ingelaten te worden.
met
de deze
aanstellingspas,
perverbetert
post retour.
Door
maatregelen
de waterkwaliteit en droogt de veenbodem minder snel
Voor
meer
informatie
kunt op ma-,tegen.
di- enHet
donuit. Dit
laatste
gaat bodemdaling
derdag
contact
opnemen
met
mevrouw
peilbeheer wordt optimaal afgestemd op de C.
Schagen,
bereikbaar
op telefoonnummer 0299
weidevogels
in het gebied.
409499. Wij zien uw reactie graag voor 17
december
2011 tegemoet.
Zandbraak

De nieuwe inrichting van de Zandbraak creëert
een rust- en voedselplek
voor vogels. In een
Gemeentelijke
informatiepagina
deel van
het gebied
komt
openExpress
water.
vanaf
1 januari
2012
inweer
Polder
Dit vergoot de cultuurhistorische waarde van
Vanaf
1 januari
2012 zal de
inforde oude
dijkdoorbraak.
Ergemeentelijke
komt een kleine
matiepagina
niet
meer
in
Ons
Streekblad
waterplas met diep en ondiep water, natte veren
schijnen.
Vanaf en
volgend
jaar
gaat de
gemeente
droge slikken
riet. Het
gebied
rondom
de
over
op de Polder
Express,Deze
waarin
de gemeenwaterplas
blijft grasland.
inrichting
maakt
telijke
informatiepagina
zal verhet gebied
aantrekkelijk ook
voorwekelijks
(weide)vogels,
schijnen.
lepelaars en steltlopers, maar ook voor vissen
en kleine zoogdieren. Net als Zeevang Oost
De
Polder
Express een
wordt
ook waterbeheersing
huis-aan-huis verkrijgt
Zandbraak
eigen
spreid
in
Zeevang,
alle
adressen
krijgen
deze
met een natuurlijk peilbeheer. Alleen
regenwakrant.
de adressen
met een
ter enAlleen
grondwater
(kwel) voeden
het NEE-NEE
gebied
sticker
op de brievenbus ontvangen de krant
met water.
niet. Om de gemeentelijke informatiepagina
toch
te kunnen
raadplegen
is het mogelijk
De provincie
zorgt
met deze projecten
voor
deze
in op
te zien
op onze
website, www.zeevang.
groen
de kaart
in Noord-Holland.
nl. Onder het kopje “Actueel” en dan naar

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

Plaatsen scherm voor vertonen voetbalwedstrijden EK 2012
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Via de website van Videma, www.videma.nl/ekinfo,
kunt u de vereiste EK 2012 Licentie aanvragen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Videma op telefoonnummer 0183583000
of per
e-mail
Opgemerkt
wordt,
datinfo@videma.nl.
tegen de ingekomen aanvragen geen bezwaar kan worden aangetekend.
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Onderstaand de ophaaldata oud papier in de maand april 2012:
- Beets 10; - Hobrede 21; - Kwadijk 2e en 4e donderdag van de maand;
Verleende omgevingsvergunningen
- Middelie 7; - Oosthuizen 13 en 27; - Warder/Schardam 6 en 20.
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Naast Etersheim 8 in Oosthuizen
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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
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kunt u zich wenden tot cluster Bouwen, Wonen, Zorg in het gemeentehuis te Oosthuizen, tel. (0299) 409444 of 409446.

Aanvrager
Zeevangondernemers

Betreft
Plaatsen kerstboom

Oosthuizen,
maart
2012
Datum28en
Locatie
Verzenddatum
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.

10-12-11 t/m 07-01-12

15-11-11

