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Nachtelijke afsluiting t.b.v. trailerhelling
Nijverheidslaan
Vanwege de aanleg van een hemelwaterriool is de rijbaan
ter hoogte van De Groot Luchtkanalen noodgedwongen
voor drie nachten afgesloten. Dit om de bereikbaarheid
van woningen en bedrijven op reguliere werkdagen zo
goed mogelijk te waarborgen. De nachtelijke afsluiting is
op 22, 23 en 24 mei 2018 vanaf 19.00 uur tot 6.00 uur.
Aanleg trailerhelling aan de Nijverheidslaan
De aanleg van het hemelwaterriool is één van de

werkzaamheden omtrent de aanleg van de trailerhelling
aan de Nijverheidslaan. Het nieuwe hemelwaterriool
wordt aangesloten op een bestaand hemelwaterriool dat
in de rijbaan ligt van de Nijverheidslaan.
De planning en de werktijden kunnen wijzigen door
bijvoorbeeld onwerkbaar weer of onvoorziene
omstandigheden.

Op zondag 17 juni 2018 wordt voor de tweede keer
een Weesper Sport- en Cultuurdag georganiseerd in
Weesp. Het evenement zal plaatsvinden bij Sportpark
Vechtoever van 11.00 - 16.00 uur.

Speciale katern
Dit jaar komt er een speciale katern in het WeesperNieuws. U kunt hierin opgenomen worden met een kleine
advertentie vanaf €35,00. Tevens wordt u opgenomen op
een pagina met advertenties van de deelnemende
verenigingen. Daarmee laat u niet alleen uzelf zien, maar

helpt u ook om gezamenlijk maximale publiciteit te krijgen.
Inschrijven
Ook interesse om met uw vereniging, bedrijf, sport,
cultuur, zorgorganisatie op de Weesper Sport- en
Cultuurdag te staan? Of wilt u een advertentie vanaf
€35,00? Geef u dan op via onze website www.sportfair.nl
en laat mensen op een leuke manier kennis maken met
uw vereniging of bedrijf.

Gewijzigde ophaaldag in verband met Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, is de GAD
gesloten. De inzameling van het huishoudelijk afval
vindt daarom plaats op dinsdag 22 mei. Dit geldt
voor zowel de containers/kliko’s, de huisvuilzakken,
de boven- en ondergrondse verzamelcontainers als
voor de pmd-zakken.

bereikbaar blijven voor onze medewerkers.
Wilt u ervoor zorgen dat uw container/kliko, huisvuilzak of
pmd-zak op de ochtend van de ophaaldag om 07.30 uur
aan de weg staat? Op deze extra ophaaldag is de GAD
helaas niet in staat om terug te komen voor niet geleegde
minicontainers.

Op dinsdag 22 mei wordt er in meer wijken dan normaal
ingezameld. Hierdoor kan het gebeuren dat uw huishoudelijk afval op een ander moment van de dag wordt opgehaald dan u gewend bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur.
Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en auto’s zo
te parkeren dat de minicontainers en zakken zichtbaar en

De vier scheidingsstations in de Gooi en Vechtstreek zijn
op Tweede Pinksterdag gesloten. Op dinsdag 22 mei
staan de medewerkers van de scheidingsstations weer
voor u klaar van 08.30 uur tot 16.30 uur.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Algemene informatie

Contactgegevens
Gemeente Weesp, Postbus 5099,
1380 GB Weesp
Bezoekadres: Stadskantoor,
Nieuwstraat 70a
Telefoon: (0294) 491 391,
fax: (0294) 414 251
info@weesp.nl, www.weesp.nl,
Twitter: @weesp, www.facebook.
com/weespgemeente

Openingstijden
Klant Contact Centrum
Op afspraak:
ma. t/m vr. 8.30 - 12.00 uur, di. en
do. middag 14.00 - 15.30 uur,
di.avond 17.30 - 19.30 uur
Zonder afspraak: di. 8.30 - 12.00 uur
Receptie en informatiecentrum
ma. t/m do. 8.30 - 17.00 uur

vr. 8.30 - 12.00 uur
di. avond 17.30 - 19.30 uur
Het WMO Loket
ma. t/m vr. 8.30 - 11.00 uur
(inloop)
Bellen kunt u van maandag tot en
met vrijdag, van 8.30 - 11.00 uur
(ook om een afspraak te maken)
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Het college belicht
Nieuw college
Het gebeurt in iedere gemeente.
Na de gemeenteraadsverkiezingen
onderhandelen politieke partijen
om te komen tot een nieuw college.
De manier waarop deze onderhandelingen verlopen is heel
wisselend.
Soms wordt er een informateur aangewezen door de
gemeenteraad, dan wel door de grootste fractie. Deze
informateur onderzoekt dan meestal welke partijen met
elkaar in gesprek kunnen gaan om te bezien of zij tot
een college kunnen vormen. Het kan ook zijn dat een
aantal fracties elkaar spontaan vinden en met elkaar in
gesprek gaan.

Tweede Weesper Sport - en Cultuurdag

Vorig jaar is er een mooie start geweest met alleen sport en
dit jaar zal ook cultuur een belangrijke rol spelen. Tijdens
het evenement kunnen inwoners zien en beleven wat het
(sport)aanbod is binnen de gemeente. Het gaat daarbij
om alle inwoners van jong tot oud en mensen met een beperking. Niet alleen de (sport)verenigingen en organisaties
die zich bezighouden met beweging en gezondheid, maar
ook zanggroepen, theater, muziek- en cultuurverenigingen
in Weesp worden uitgenodigd om hun vereniging te
promoten.
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Mee
di. 14.00 - 15.30 uur (inloop)
Museum Weesp
wo. t/m zo. 13.30 - 17.00 uur
Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen, locatie Weesp
ma. en di. 9.00 - 12.00 uur

Het doel is dat er een college komt, op basis van een
aantal afspraken, dat kan rekenen op de steun van een
meerderheid in de gemeenteraad. Deze partijen spreken
ook met elkaar af hoeveel wethouders er komen en
hoe de verdeling van de “portefeuilles” (onderwerpen)
is tussen de wethouders. Als het programma in concept
klaar is, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester.
Artikel 35 lid 2 van de gemeentewet zegt: “De
burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten
van de college-onderhandelingen. Hij wordt alsdan in de
gelegenheid gesteld zijn opvattingen over voorstellen ten
behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken.”
In Weesp is dat gebeurd. De gemeenteraad kiest 9 mei
jongstleden de vier wethouders. Nog dezelfde avond
vergadert het nieuwe college voor de eerste keer.
Het gaat daarbij over de portefeuilleverdeling, en de
volgorde van de wethouders in de vervanging van de
burgemeester.
Het is een korte bijeenkomst. De feitelijke eerste,
uitgebreide vergadering is deze week. Er is een redelijk
uitgebreide agenda. Een boeiende start.
Nieuwe collegeleden betekent ook het vertrek van
bestuurders, die zich gedurende vier jaar hebben ingezet
voor de stad en haar inwoners.
Hen dank ik daarvoor. Het was plezierig samenwerken.
Bas Jan van Bochove, burgemeester (wnd.)

Gewijzigde openingstijden
In verband met Tweede Pinksterdag is de gemeente
Weesp op maandag 21 mei gesloten.

Bekendmakingen
Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend
dat de volgende vergunningaanvragen zijn binnengekomen.
Aanvraag Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Roskamstraat 21 (gemeentelijk monument)
• het wijzigen van de voorgevel
datum ontvangst 9 mei 2018
Stationsweg 19
• het realiseren van een aanlegsteiger
datum ontvangst 13 mei 2018
Stationsweg 17
• het realiseren van een aanlegsteiger
datum ontvangst 14 mei 2018
Melding slopen
Flevolaan 56
• het gedeeltelijk slopen van het bedrijfspand
datum ontvangst 9 mei 2018

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met
betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten
zijn genomen.
Omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
De Schans 44*
• het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde
datum verzending 7 mei 2018
Anton Geesinkstraat 41*
• het uitbreiden van de vlonder
datum verzending 9 mei 2018
Lange Muiderweg 569s*
• het vervangen van een bijgebouw
datum verzending 9 mei 2018
Weespersluis*
• het realiseren van een stalen damwand voor de
kademuur
datum verzending 9 mei 2018

Verlenging beslistermijn aanvraag om
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend
dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
met 6 weken zijn verlengd.
Nieuwstraat 49*
• het plaatsen van een berging en een gemetselde
tuinmuur met poort
datum verzending 14 mei 2018
* bezwaar college
Om de hiervoor genoemde besluiten te kunnen inzien
kan een afspraak voor inzage gemaakt worden bij het team
vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391
(van 8.30 - 17.00 uur). Voor de bezwaarprocedure,
zie Procedures onder aan deze pagina.

Agenda Gemeente Weesp
16 mei 2018
20.00 uur

Bijeenkomst nieuw parkeer- en
mobiliteitsplan Centrum
www.weesp.nl/parkeren

21 mei 2018

Stadskantoor gesloten i.v.m.
Tweede Pinksterdag

31 mei 2018
20.00 uur

Bijeenkomst nieuw parkeer- en
mobiliteitsplan Herensingelkwartier
www.weesp.nl/parkeren

17 juni 2018

Weesper Sport- en Cultuurdag
www.sportfair.nl

t/m 7 oktober

Tentoonstelling in Museum Weesp
‘Weesp = Water’
www.museumweesp.nl

Viore zet op elke
donderdagmiddag
speciaal de deuren open
voor mantelzorgers
In Nederland zijn er bijna 4 miljoen mensen die voor
een ander zorgen. Vaak combineren ze dat met een
betaalde baan. De mantelzorgers van mensen die
kanker hebben zijn van onschatbare waarde als het
gaat om zorg, aandacht en ondersteuning. Omdat de
zorg zich vaak richt op een bekende, vinden mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is
het niet. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte.
We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en weinig of
geen contact hebben met andere mantelzorgers.
Viore zet op donderdagmiddag
speciaal de deuren open
voor mantelzorgers. Op
deze middagen kunnen
mantelzorgers hun verhaal
kwijt en kunnen ze andere mantelzorgers ontmoeten
en hun ervaringen delen. Voor vragen kunnen ze bij
vrijwilligers van Viore terecht.
Mantelzorgers zijn elke donderdagmiddag tussen 13.30
en 15.30 uur van harte welkom in onze huiskamer. Onze
gastvrouwen en -heren staan klaar om hen te ontvangen.
Ook op andere openingstijden van Viore zijn naasten
welkom, maar deze middag is er speciaal voor hen, om
op verhaal te komen.
Bij Viore, centrum voor mensen die leven met kanker,
staan de deuren op het Oostereind 115 open op alle
weekdagen tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of
verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een
luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide
aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen
ook een afspraak maken voor (gratis) individuele
gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin,
kanker en werk en zingeving. Zie voor meer informatie
ook de website: www.viore.org.

Procedures

Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijke informatiecentrum in het
Stadskantoor.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen
kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het
ontwerpbesluit is aangegeven dat alleen
belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht
aan het College van burgemeester en
wethouders van Weesp, Postbus 5099,
1380 GB Weesp.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de bekendmaking van een
besluit (dit is bij verzonden besluiten al
de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u
een bezwaarschrift toezenden aan het
College van burgemeester en wethouders
van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB
Weesp. Graag ontvangt de gemeente bij
het bezwaarschrift uw e-mailadres voor
mogelijk overleg over de afhandeling
van het bezwaar. U kunt alleen bezwaar
maken tegen de met een * gemerkte
besluiten. Bezwaarschriften voor **
gemerkte besluiten kunt u zenden aan de

burgemeester van Weesp, Postbus 5099,
1380 GB Weesp.
Een bezwaarschrift schorst niet de
werking van een besluit. Na het indienen
van een bezwaarschrift kunt u hiervoor
een voorlopige voorziening aanvragen bij
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. De kosten hiervan kunt u
opvragen bij de rechtbank.
Klachtenbehandeling
Indien u van mening bent dat de gemeente of een medewerker van de gemeente
zich in een bepaalde situatie tegenover

u of een ander niet correct heeft gedragen, dan kunt u mondeling via tel. (0294)
491 246 of (0294) 491 333, schriftelijk
(College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380
GB Weesp) of digitaal via de website
www.weesp.nl een klacht indienen. De
gemeente zal dan contact met u opnemen
over de afhandeling van uw klacht.
Als uw klacht niet naar tevredenheid door
de gemeente is afgedaan, kunt u vervolgens een beroep doen op de Nationale
Ombudsman. Deze ombudsman kan
onderzoek doen en brengt hierna een
rapport uit waarin een oordeel staat over

het handelen van de gemeente.
Contactgegevens Nationale Ombudsman
Postadres: Antwoordnummer 10870,
2501 WB Den Haag.
E-mail info@gemeentelijkeombudsman.nl
Website www.nationaleombudsman.nl.
Telefoonnummer (0800) 33 55 555 (op
werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur).
Ook kunt u een folder van de Nationale
Ombudsman afhalen in het Informatiecentrum van de gemeente Weesp.

