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Gemeentenieuws
Nationale buitenspeeldag

21 mei

Openingstijden Stadskantoor
Het Stadskantoor van de gemeente Enkhuizen is gesloten
op donderdag 17 en vrijdag 18 mei in verband met
Hemelvaart en op maandag 28 mei in verband met
Pinksteren. Kijk voor meer informatie over de openingstijden op www.enkhuizen.nl.

IJsselzand in de Anjerstraat. Het terrein was een tijdje afgesloten
in verband met onderhoud aan de speeltuin. Inmiddels zijn alle
werkzaamheden voltooid. Er zijn onderdelen te vervangen, het

Op woensdag 13 juni vindt de nationale buitenspeeldag

speelgras is vernieuwd en er is kunstgras aangelegd. Het terrein

plaats. Ook Enkhuizen besteedt hier aandacht aan.

voldoet weer helemaal aan de veiligheidsnormen en kan weer

Welwonen opbouwwerkster, Judith Sanstra, roept de

jaren mee. We wensen de kinderen alvast veel speelplezier!

buurtbewoners op zich samen in te zetten voor deze dag.
Bijvoorbeeld door de buurtkinderen op een leuke en ludieke

donor, Ja of Nee

manier te stimuleren op deze dag buiten te komen spelen
en te bewegen.

Welke keuze maakt ‘Generatie 1993’?
Zo’n 200.000 jongeren uit 1993 hebben een brief ontvangen van

Tijdens de nationale buitenspeeldag staat buitenspelen en

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In die

sporten in heel Nederland centraal. Nickelodeon TV en de

brief krijgen de jongeren de vraag of ze orgaandonor willen zijn.

website van Nickelodeon gaan letterlijk ‘op zwart’ om hun

En of ze die keuze willen vastleggen in het Donorregister. De
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) organiseert rondom

jonge kijkers te stimuleren naar buiten te gaan.

deze keuze een grote online actie die helemaal gaat over
‘Generatie 1993’.

Ga de uitdaging aan!
Wie gaat op woensdag 13 juni samen met andere buurtbe-

Een aantal 18-jarigen is betrokken bij de campagne: ze dragen

woners de uitdaging aan om zoveel mogelijk kinderen in de

ideeën aan, denken mee en voeren uit. Ook Gertie, die wacht op
een nieuw hart, zet zich in om donatie onder de aandacht van

buurt op straat te zien spelen? Denk bijvoorbeeld aan het

haar leeftijdgenoten te brengen. Lees meer in het onderstaande

organiseren van spellen, een speurtocht, een sporttoernooi

interview.

of andere leuke activiteiten.

Welke rol speelt orgaandonatie in jouw leven?
Welwonen ondersteunt

“Vroeger wilde ik me niet registreren als donor. Ik dacht: wat van

Historische Opstand Ende Bevrijdingh

mij is, is van mij. Maar inmiddels weet ik hoe belangrijk orgaan-

Op maandag 21 mei viert Enkhuizen dat de burgerij zich in 1572 –

donatie is. Op mijn 17e werd ik plotseling heel ziek. Het was seri-

zonder bloedvergieten – heeft bevrijd van de Spaanse overheer-

eus mis, ik had hartfalen. Dat is het eindstadium van cardiomyo-

organisatorische bijdrage kunt u contact opnemen met

sers en de kant koos van de Prins van Oranje; inmiddels 440 jaar

pathie, een ziekte van de hartspier. Toen ik hoorde dat ik een

opbouwwerker Judith Sanstra, jsa@welwonen.nu of

geleden. En na Enkhuizen volgde een groot aantal steden in de

donorhart nodig had om te kunnen blijven leven, wilde ik dat

tel.: (0228) 350 500.

Nederlanden dit voorbeeld en verklaarde zich eveneens voor de

eerst eigenlijk niet. Ik vond het een eng idee dat ik een orgaan

Prins.

van iemand anders zou kunnen krijgen. Maar ik realiseerde me

Het opbouwwerk van Welwonen ondersteunt graag uw
initiatief. Voor meer informatie of een financiële en

ook dat ik jong ben en veel wil. Als er voor mij een donorhart
Het Comité 21 mei 1572 organiseert op deze dag de manifestatie

komt, kan ik alles weer. Dan liggen de kansen in mijn leven weer

‘Historische Opstand Ende Bevrijdingh’. De start is om 18.45 uur op

open.”

het Zuiderkerkplein. Gidsen van Vereniging Oud Enkhuizen begeleiden u op en in de naaste omgeving van de Zuider Havendijk,

Hoe is het om te wachten op een donororgaan?

waar historische scenes worden gespeeld door buurt-, toneel-en

“Ik was zo ziek dat ik niet eens meer kon eten of tv kijken. Ik heb

muziekverenigingen. Daarna gaat de tocht naar het Stadhuis in de

nu tijdelijk een steunhart, een soort pompje in mijn buikholte, dat

Breedstraat, waar omstreeks 20.45 uur het ‘Spaansgezinde be-

is aangesloten op batterijen. Die draag ik altijd in een tasje bij me.

stuur’, gespeeld door leden van het huidige college van burge-

En ik slik medicijnen. Ik moet heel goed voor mezelf zorgen. Ik

meester en wethouders, wordt afgezet. Om 21.00 uur wordt het

mag niet ziek worden en heb allerlei beperkingen. Dat vond ik

evenement feestelijk afgesloten.

moeilijk te accepteren. Mijn familie en mijn vriend hebben mij
daarin gesteund. Ik ben nu weer optimistischer, ik geniet bewus-

Het gebied tussen de Drommedaris en de Breedstraat is vanaf

ter van de dingen in het leven.”

18.00 tot 22.30 uur bestemd voor voetgangers en afgesloten voor
alle verkeer. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein nabij

Wat is jouw oproep voor de jongeren uit 1993?

het NS-station.

“Het kan jou ook zomaar overkomen dat je een orgaan nodig
hebt. Het is geen ver-van-je-bedshow. Haal uit het leven wat erin
zit, leef en geniet! Maar let ook op je gezondheid. Het leven is niet

verkeer

zo vanzelfsprekend. Als er voor mij een donorhart komt, dan kan
ik alles weer en liggen alle kansen in mijn leven weer open.”

Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende

De gemeente Enkhuizen zet zich actief in voor het verhogen van

besloten:

het aantal donorregistraties en stelt donorformulieren beschik-

•

Een

gehandicaptenparkeerplaats

op

kenteken

aan

het

Kwakershof op te heffen en opnieuw aan te leggen aan de

baar bij het Stadskantoor aan de Hoogstraat 11. Meer informatie
over donorregistratie staat op de website www.jaofnee.nl

Reigerweg, tegenover nr. 15, net voorbij de kruising met de
Roerdompstraat. De parkeerplaats wordt aangeduid door het
bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en met het onderbord

riool

met het kenteken VK-92-JZ.
•

Voor het fietspad langs de gehele Flevolaan en Bosmankade

Verstopping door doekjes

een fietspad/bromfietspad in te stellen. In de huidige situatie

De pompen en riolering van de gemeente en het hoogheemraad-

geldt voor een deel fietspad en een deel (brom)fietspad. Om

schap hebben veel te lijden van zogenaamde wegwerpschoon-

meer duidelijkheid voor alle weggebruikers te creëren zal voor

maakdoekjes en vochtige doekjes (bijv. voor de baby- en peuter-

het gehele (brom)fietspad één regiem ingesteld worden.

billetjes). Anders dan toiletpapier lossen deze doekjes niet in

Inzage: De verkeersbesluiten liggen samen met de daarop betrek-

water op en veroorzaken ze verstoppingen. De pompen van zowel

king hebbende stukken vanaf de dag van deze publicatie, gedu-

het hoogheemraadschap als van de gemeente, slaan soms meer-

rende zes weken en tijdens de gebruikelijke openingstijden ter

dere malen per week vast vanwege de doekjes. Het verhelpen van

inzage bij het servicepunt in het stadskantoor, Hoogstraat 11.

deze storingen is duur en moet uiteindelijk weer door de burgers

Bezwaar: Zie elders in ‘Gemeentenieuws’.

zelf betaald worden. Verstopping van de riolering en de pompen

Informatie: Dhr. R. Kok, medewerker Stedelijk Beheer,

kan bovendien leiden tot riooloverstorten en stank- en water-

tel.: (0228) 36 01 00.

overlast. Gooi deze doekjes dus alstublieft in uw vuilniszak en niet
in het toilet!

speelschip ijsselzand

Om wat voor doekjes gaat het?
Het probleem wordt veroorzaakt door vezelrijke stofdoekjes en

Sinds dinsdag 8 mei kan er weer gespeeld worden op het ‘schip

schoonmaakdoekjes. Die lijken vaak van papier maar zijn katoe-

van IJsselzand’, het speeltoestel op het terrein van het buurthuis

nachtig. Dit is goed te testen: papier is veel makkelijker te scheu-

bezwaar en beroepmogelijkheid

collecten

De mogelijkheid voor bezwaar of beroep staat bij het betrefVan maandag 21 mei tot en met zaterdag 26 mei wordt er

fende besluit vermeld. Degene wiens belang rechtstreeks bij

gecollecteerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor meer

een van de besluiten is betrokken kan een bezwaar- of be-

informatie over collectes of het rooster kunt u contact opnemen

roepschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuurs-

met mw. M.M. Appelman, tel.: (0228) 360 100.

recht. Het indienen van bezwaar of beroep moet binnen zes
weken, na de datum die achter het besluit staat, gebeuren. Als
er geen datum achter het besluit staat geldt een termijn van
zes weken na deze publicatie. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bij de besluiten die in‘Gemeentenieuws’ worden gepubliceerd, is dat meestal het college van burgemeester en wet-

ren. Op de verpakking staat meestal vermeld dat u het product na

van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral

houders, de raad of de burgemeester.

gebruik in de afvalbak moet deponeren.

blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het op-

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank

pervlaktewater.

Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 BG Alkmaar.

Wat mag wel door het riool?

In het bezwaar- of beroepsschrift moet in ieder geval zijn

Alleen natuurlijke, biologisch afbreekbare stoffen mogen via het

Iedereen kan

toilet of een afvoer in het riool geloosd worden. Zoals u ongetwij-

www.noord-holland.nl. Ook de zwemwatertel. (0800-9986734)

•

Naam, adres en handtekening van de indiener;

feld ook weet zijn verder schadelijk voor het riool: vet (ook ‘vloei-

biedt gratis actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwa-

•

De dagtekening;

bare’ frituurvetten en -oliën), vast afval (maandverband, schoon-

ter. De folder ‘Veilig Zwemmen 2012’ is begin mei gratis verkrijg-

•

Een omschrijving van het besluit waartegen het

kattenbakkorrels) en chemicaliën. Ze kunnen

baar bij onder andere de plaatselijke VVV en gemeentehuizen. Op

maakdoekjes,

verstoppingen veroorzaken en problemen bij de zuivering opleve-

dagelijks de actuele informatie vinden op

NOS Teletekst staan de zwemwaterberichten op pagina 725.

ren. Daar komt nog bij dat chemicaliën vaak niet worden afgebroken. Ze verdwijnen dan ongezuiverd naar sloten en beken,
wat stankproblemen en vissterfte kan veroorzaken. Het is daarom

opgenomen:

bezwaar/beroep is gericht;
•

De gronden van het bezwaar/beroep.

Het bezwaar- of beroepsschrift moet in de Nederlandse taal

omgevingsvergunningen

zijn gesteld.

ook verboden om verf, medicijnen en chemisch afval via het riool

Voorlopige voorziening

weg te spoelen.

Een bezwaar of beroep schorst de werking van het besluit niet.
Om het buiten werking te stellen kan de voorzieningenrechter,

Wat is ons verzoek?

op verzoek, een voorlopige voorziening treffen indien daarvoor

Wij verzoeken u om vet ( ook vloeibare frituur vetten en oliën) in

een spoedeisend belang is. Dit verzoek kan ingediend worden

een leeg melkpak of een lege pot te gieten waarna u deze in de

bij de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, postbus 251,

zwarte bak kunt deponeren. Chemisch afval, medicijnen, verf

1800 BG in Alkmaar.

kunt u af leveren bij het inzameldepot van Holland Collect aan het

bereikbaarheid

Witte Hert 1 te Enkhuizen. Wij hopen, samen met u, de storingen
tot een minimum te beperken.

Correspondentieadres
Gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen

zwemseizoen 2012
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
reguliere procedure
Perceel:

Datum:

Omschrijving:

Havenweg 15

1-5-2012

realiseren dakopbouw;

Schoon Schip 15

2-5-2012

nieuwe woning;

Rietgorsstraat 41

7-5-2012

realiseren aanbouw;

Kolhornstraat 7

7-5-2012

plaatsen dakkapel.

Inzage: De vermelde aanvragen liggen met ingang van de dag na

Servicepunt gemeente Enkhuizen
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.00 uur
Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen
(0228) 36 01 00
Tel.:
(0228) 31 33 12
Fax:
stadhuis@enkhuizen.nl
Email:
www.enkhuizen.nl
Internet:
Openingstijden Burgerzaken
maandag t/m vrijdag
9.00 - 16.00 uur
donderdag
18.00 - 20.00 uur

deze publicatie gedurende twee weken voor belanghebbenden
ter inzage bij het loket Bouwen & Wonen in het stadskantoor,
Hoogstraat 11.

Openingstijden Bouwen & Wonen
9.00 - 12.00 uur
maandag t/m vrijdag

Reactie: Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunnen
belanghebbenden hun reactie omtrent deze aanvragen (schriftelijk) kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

Verdagen aanvragen omgevingsvergunning
Perceel:

Datum was/wordt:

Melkmarkt 4

31-5-2012/12-7-2012

Omschrijving:
plaatsen reclamebord
(lichtbak);

Beurtschip 10

6-6-2012/18-7-2012

plaatsen beschoeiing
en steiger;

Korte Westerstraat 1 25-5-2012/6-7-2012

realiseren opbouw
op garage;

Westerstraat 188

24-5-2012/4-7-2012

uitbreiding winkel,
kappen 8 bomen,

Het zwemseizoen 2012 in natuurwater is op 1 mei weer van start

veranderen inrit, deel

gegaan! Dit jaar heeft de provincie Noord-Holland de publieksin-

slopen bouwwerk;

formatie uitgebreid dankzij nieuwe informatieborden. Noordzwemplekken al zijn voorzien van zo’n nieuw bord. Drie nieuwe

Verleende omgevingsvergunning betreft bouwzaken
(bezwaarmogelijkheden zie elders deze pagina)

plekken zijn toegevoegd aan de lijst van officiële zwemlocaties.

Perceel:

Datum:

Omschrijving:

Westerstraat 253

9-5-2012

vergroten dakopbouw;

Holland is de eerste provincie in Nederland waar vrijwel alle 121

Gedeputeerde Joke Geldhof: “We zijn klaar voor het nieuwe

voldoen aan de zwemwaterrichtlijn. Dat betekent een bord nabij

Verleende omgevingsvergunning betreft bouwzaken in
combinatie met afwijking bestemmingsplan (bezwaarmogelijkheden zie elders deze pagina)

de zwemplek met daarop onder andere een kaartje, aanduiding

Perceel:

Datum:

Omschrijving:

van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de

Melkmarkt 3-5

7-5-2012

verbouwen en wijzigen

zwemseizoen! Volgens de nieuwe Europese wetgeving moeten op
alle officiële zwemplekken publieksinformatieborden staan die

voorgevel en luifel

verboden die gelden. Het geven van adequate publieksinformatie

t.p.v. Melkmarkt 7;

is een verantwoordelijkheid van de provincies. Noord-Holland
heeft als eerste provincie in Nederland bijna alle 300 nieuwe

Baansteeg 8

9-5-2012

uitbreiden woning;

publieksinformatieborden geplaatst. “

Seyndersloot 54

9-5-2012

plaatsen erker;

Controles
Tussen 1 mei en 1 oktober controleren de waterschappen en Rijks-

Verleende omgevingsvergunning betreft sloop
(bezwaarmogelijkheden zie elders deze pagina)

waterstaat minimaal om de week de waterkwaliteit op de offici-

Perceel:

Datum:

Omschrijving:

ële zwemlocaties. De provincie Noord-Holland houdt toezicht op

Melkmarkt 3-5

8-5-2012

slopen tussenmuur/
saneren asbest.

de hygiëne en veiligheid van de zwemlocaties, en geeft een
waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod af als de
waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven. Tijdens de

Informatie: Loket Bouwen & Wonen of Stedelijke ontwikkeling,

waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid

tel.: (0228) 36 01 00.

Sociale Voorzieningen
Cliënten met een uitkering kunnen tijdens werkdagen tussen
9.00 en 16.00 uur bellen met het Servicepunt om een afspraak te
maken met hun vaste klantmanager.
Telefoon: (0228) 36 01 00.
Inloopspreekuur (nieuwe cliënten) ma en do 10.30-12.00 uur
Zorgloket
Voor voorzieningen op het gebied van wonen, huishouden of vervoer, maar ook voor vragen en ondersteuning bij bijvoorbeeld
mantelzorg kunt u informatie en advies inwinnen bij het Zorgloket in het Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstraat 24 in
Enkhuizen. Daar kunt u bijvoorbeeld ook een rolstoel aanvragen.
Telefoon: (0228) 315400 (9.00-12.00 uur)
Inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur
De Servicelijn (0228) 36 01 00
De gemeente Enkhuizen heeft een speciale telefoonlijn opengesteld voor het doen van meldingen aangaande de openbare
ruimte; ‘De Servicelijn’. U kunt hier terecht met uw vragen, suggesties, ideeën en meldingen aangaande inrichting, vernielingen/mankementen in de openbare ruimte. Klantvriendelijkheid
staat bij de gemeente hoog in het vaandel, daarom streven wij
er naar om een melding binnen vijf werkdagen af te handelen.
Als dit om één of andere reden niet mocht lukken, wordt de
melder hierover geïnformeerd. Mochten er zich, buiten de reguliere werktijden, in de openbare ruimte calamiteiten voordoen,
dan kan dit worden gemeld aan de politie. Zij zullen dit aan de
storingsdienst van de gemeente doorgeven.
Meld misdaad anoniem 0800-7000.
Stop huiselijk geweld: (0229) 29 73 64.
Bereikbaarheid collegeleden
Voor een gesprek met de burgemeester, de wethouders en/of
de gemeentesecretaris, kunt u een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat (0228) 36 02 85.
Emailadressen
burgemeester Baas
wethouder Franx
wethouder Boland
wethouder Kok

j.baas@enkhuizen.nl
j.franx@enkhuizen.nl
h.boland@enkhuizen.nl
k.kok@enkhuizen.nl

