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Bij mantelzorg gaat het om zorg en niet om normale
taken zoals huishouden of koken voor een ander. Zorgt
u al meer dan drie maanden en minstens acht uur per
week voor een ander? Dan bent u mantelzorger. U heeft
dan ook recht op het mantelzorgcompliment 2019 van de
gemeente Weesp.

Wilt u hen dan wijzen op de mogelijkheid om zich aan
te melden bij Versa Welzijn? Aanmelden kan tot 1
november 2019. Per zorgvrager mag één mantelzorger
het compliment aanvragen. Heeft de zorgvrager meerdere
mantelzorgers, dan kunt u het compliment delen met hen.
Aanmelden bij: Bernadette van Hees, bhees@
versawelzijn.nl, (06) 31751950 of Marianne Verstijnen,
mverstijnen@versawelzijn.nl, (06) 50632925. Als u voor
de eerste keer een mantelzorgcompliment aanvraagt,
kunt u contact opnemen met Elfi Macnack, emacnack@
versawelzijn.nl, (06) 30165587.

Voorkom woninginbraak! Kom naar de BuurtKar
Kom donderdag 10 oktober naar de BuurtKar in
winkelcentrum Hogeweij om meer te weten te komen
over het voorkomen van woninginbraak.
U krijgt bij de BuurtKar meer informatie over de manier
waarop woninginbraken worden gepleegd en tips om
deze te voorkomen. U kunt dan ook een afspraak maken

et

In Weesp kijken de inwoners naar elkaar
om. Dat is een belangrijke voorwaarde
voor een samenleving, waarin er veel
kwetsbare mensen zijn die zorg nodig
hebben. Als gemeente vervullen we daarin
een taak, samen met tal van organisaties
en vrijwilligers in Weesp die zich hier graag
voor inzetten.

Zorgt u in Weesp voor een familielid, vriend of kennis
met bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap?
Dan komt u wellicht in aanmerking voor het jaarlijkse
mantelzorgcompliment. Een bedankje van gemeente
Weesp in de vorm van een geldbedrag.

Kent u mantelzorgers? Meld ze aan
Helaas zijn nog niet alle mantelzorgers uit de gemeente
Weesp bekend bij Versa Welzijn. Kent u mantelzorgers?
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Het college belicht...

Mantelzorgcompliment voor Weespers

Al geregistreerd bij Versa Welzijn
Mantelzorgers, die geregistreerd staan bij Versa Welzijn
ontvangen in oktober 2019 een e-mail van Versa Welzijn.
Heeft u geen computer, maar staat u wel geregistreerd,
dan neemt Versa Welzijn telefonisch contact met u
op. Zij stellen u een aantal vragen en als u (nog) aan
de voorwaarden voldoet, dan komt u in aanmerking
voor het mantelzorgcompliment. Omdat uw situatie
veranderd kan zijn, dient Versa Welzijn dit elk jaar
opnieuw te beoordelen. Daarom verzoeken wij u het
mantelzorgcompliment elk jaar opnieuw aan te vragen.
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voor een persoonlijk preventieadvies bij u thuis.
Wij zien u graag op
donderdag 10 oktober.
Tijd: 14.00 - 16.30 uur.
Zie ook: www.weesp.nl/buurtkar

Recent presenteerden wij ons plan ‘overgang naar de
volwassenheid’. Een plan waarmee we kwetsbare jongeren
helpen om de overgang naar 18+ goed vorm te geven.
Uiteraard kunnen ze al veel zelf, maar soms is extra steun
hard nodig. Bijvoorbeeld als je vanuit de jeugdzorg komt en
met een andere wet te maken hebt. En allerlei zaken anders
moet regelen. Of als je budgettaire uitdagingen hebt en alles
op een rijtje wil zetten. Juist als je in deze fase van jouw leven
extra steun krijgt, wordt de weg naar volwassenheid een stuk
gemakkelijker.
Deze week vraag ik aandacht voor de betrokkenheid van
mantelzorgers in Weesp. Daar zijn er veel van, gelukkig.
Dat zijn inwoners die zorg verlenen aan iemand die nabij
staat. Dat kan een kind zijn, maar ook een ouder of een
buur. Mantelzorgers leveren de zorg uit liefde en aandacht
en zijn er veel tijd aan kwijt. Zij weten echter niet altijd dat
er voorzieningen zijn die vanuit de gemeente geregeld
kunnen worden, zodat zij ontlast kunnen worden. Het gaat
dan bijvoorbeeld om vrijwillige thuishulp of een tijdelijke
logeeropvang. Via Versa Welzijn (www.versawelzijn.nl of
info@versawelzijn.nl) is daar informatie over te krijgen.
Voor nu wil ik graag de mantelzorgers in Weesp oproepen om
zich aan te melden voor het mantelzorgcompliment, dat wij
dit jaar weer gaan uitreiken in de vorm van een geldbedrag.
Voor de aanmelding verwijs ik naar onze gemeentepagina
van deze week. Het is een blijk van waardering voor de zorg
die u aan uw naaste geeft. Mijn complimenten daarvoor!
Astrid Heijstee-Bolt, wethouder

Cultuurprijs Weesp 2019: breng nu uw stem uit!
Op dinsdag 19 november reikt de Gemeente Weesp de
Cultuurprijs Weesp 2019 uit. Deze prijs van € 1.500,- is
ingesteld om een organisatie, stichting of individu die
bijdraagt aan het culturele leven van
Weesp in het zonnetje te zetten. Na de
juryselectie mogen ook alle Weespers
hun stem uitbrengen.

Wie verdient volgens u de Cultuurprijs Weesp 2019?
Stem op één van de drie genomineerden:

N.B.: de datum is veranderd naar 19 november, in eerste instantie zou de prijsuitreiking plaatsvinden op 14 november.
De jury neemt het publieksoordeel mee in haar uiteindelijke keuze voor de winnaar van de cultuurprijs. Laat dit
niet aan u voorbij gaan!

• Stichting Open Monumentendag Weesp
De stichting is al jaren verantwoordelijk voor de Open
Monumentendag in Weesp waarbij honderden Weespers
de kans krijgen de monumenten van binnen te leren kennen.

• Camerata Fectionata
Het ambitieuze kamerkoor Camerata Fectionata
(kameraden aan de Vecht) is opgericht in 2010 en zingt
zowel oude als hedendaagse muziek.

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)

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

• Chamber Music Festival Weesp
Het Chamber Music Festival Weesp laat jong en oud op een
laagdrempelige manier genieten van kamermuziek op topniveau.
Voor meer informatie over de drie genomineerden, zie:
www.weesp.nl/cultuurprijs2019.
Breng uw stem uit door vóór 18 oktober een mail met
daarin uw keuze te sturen aan Brigitte van Dijk-Weesie,
ambtelijk secretaris Cultuurprijs Weesp, e-mailadres:
cultuurprijsweesp@weesp.nl.

Bekendmakingen
Vergunningaanvragen

Vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391 (van
8.30 - 17.00 uur) of per mail via info@weesp.nl. Voor de
bezwaarprocedure, zie Procedures onder aan deze pagina.

Aanvraag Omgevingsvergunningen
Sint Annastraat 2
• Het plaatsen van 3 markiezen.
datum ontvangst 2 oktober 2019
Dammerweg 1 b
•	Het vernieuwen en vergroten van de huidige dakkapellen,
het plaatsen van openslaande deuren in de achtergevel
van de woning en het plaatsen van nieuwe kozijnen en
ramen in de voorgevel van de woning.
datum ontvangst 2 oktober 2019
Herengracht 16, Herengracht 17, Blomstraat 24
• Het realiseren van 3 woningen.
datum ontvangst 3 oktober 2019

Op weg naar een
toegankelijk Weesp

Om de genoemde aanvragen 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) of per mail via info@weesp.nl.

Op weg naar een
samenleving waarin
iedereen mee kan doen
aan het maatschappelijk
leven. Dat betekent
bijvoorbeeld ook dat
informatie toegankelijk
is voor iedereen. Net als
fysieke toegankelijkheid.
In de praktijk is dat niet
altijd even makkelijk. Soms
Foto: Flip Franssen
worden burgers met een
beperking onbedoeld
uitgesloten of zijn gebouwen niet goed toegankelijk voor
bijvoorbeeld mensen in een rolstoel.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat
de volgende vergunningaanvragen zijn binnengekomen.

Verleende vergunningen [blauwe kop]

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met
betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten
zijn genomen.
Omgevingsvergunningen]
Herensingel 23, Herensingel 31, Herensingel 33 en
Stationsweg 12*
• Het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen.
datum verzending 2 oktober 2019
Dammerweg 3*
•	Het doorvoeren van een wijziging op een reeds verleende
vergunning.
datum verzending 2 oktober 2019
Verlenging beslistermijn aanvraag om
omgevingsvergunning]
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat
de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met 6
weken zijn verlengd.
Achterherengracht 9*
•	Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde
van de woning en het plaatsen van 2 dakramen in het
voordakvlak van de woning.
datum verzending 3 oktober 2019
* bezwaar college
Om de hiervoor genoemde besluiten te kunnen inzien kan
een afspraak voor inzage gemaakt worden bij het team

GAD uur eerder dicht
Bij hoge uitzondering sluit de GAD op donderdag 10
oktober om 15.30 uur de deuren in het kader van een
personeelsbijeenkomst. Dit houdt in dat de stations
voor het inleveren van gescheiden afval in Weesp,
Bussum, Hilversum en Huizen een uur eerder dichtgaan
dan normaal. Inwoners kunnen 10 oktober hun groot
huishoudelijk afval kwijt van 8.30 tot 15.30 uur.

Agenda Gemeente Weesp
Iedere zondag
15.00 uur

Hoe krijgen we Weesp beter toegankelijk, zodat ook
inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen
doen in onze samenleving? Bijvoorbeeld aan onderwijs, werk, sport en cultuur. En als het kan met minder
obstakels, duidelijker taal en meer oog voor elkaar. Deze vraag staat centraal tijdens de Week van de Toegankelijkheid in Weesp, van maandag 7 tot en met vrijdag
11 oktober.

Rondleiding door Stadhuis
www.museumweesp.nl/activiteiten

7 t/m 11 oktober Week van de Toegankelijkheid
		
www.weesp.nl/weekvandetoegankelijkheid
10 oktober	BuurtKar in winkelcentrum Hogeweij,
over inbraakpreventie
		
www.weesp.nl/buurtkar
t/m 3 november	Tentoonstelling: Het stijlvolle ontwerp van het
stadhuis van Weesp
		
www.museumweesp.nl
19 november
		

Uitreiking Cultuurprijs Weesp 2019
www.weesp.nl/cultuurprijs2019

Herhaling: verstrijken van
algemene graven in 2018
In 2018 zijn op begraafplaats Carspelhof de gebruiks en onderhoudstermijnen van enkele algemene graven
verstreken. Het betreffen de graven met de volgende
grafnummers.

Houd de lijn vrij! Help blinden en slechtzienden veilig
over straat
Met de Week van de Toegankelijkheid vraagt de
gemeente Weesp ook extra aandacht voor het vrijhouden
van geleidelijnen. Dit zijn de geribbelde tegels op de
grond, die lijnen vormen op straat en op stations. Blinden
of slechtzienden voelen met hun taststok of voeten
de ribbels om veilig van A naar B te komen. Wanneer
er obstakels op de lijn staan, zoals fietsen, koffers,
reclameborden of mensen, levert dat veel hinder en zelfs
gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. Over straat
lopen zonder goed zicht is al lastig genoeg en wordt
op deze manier onnodig extra moeilijk gemaakt. De
boodschap luidt dan ook: Houd de lijn vrij!

•	Algemeen gedeelte
grafnummer: 41 (A,B,C), 44 (A,B,C), 64 (A,B), 65
(A,B,C), 66 (A,B,C), 149 (A,B,C), 150 (A,B,C), 151 (C)
•	Kindergraven
grafnummer: 34 (A,B), 39 (C,D)
•	R.K. gedeelte
grafnummer: 393 (A,B), 396 (B,C)

Aanpassen bushaltes
Daarnaast is de gemeente Weesp gestart met het
aanpassen van de bushaltes. De oude hokjes worden
verwijderd en op de opstapplaatsen die nog in gebruik
zijn, komen nieuwe haltes met overkapping. De
bestrating wordt dusdanig aangepast dat alle haltes
beter toegankelijk worden voor mensen met een fysieke
beperking. Zij moeten straks ook makkelijker in en uit
kunnen stappen.

Belanghebbenden kunnen indien aanwezig de
grafbedekking, in overleg met de beheerder het
komende kalenderjaar 2019 ophalen. Gedenktekens
die niet worden opgehaald worden begin 2020
vernietigd.

Knelpunten of suggesties?
Hebt u nog knelpunten of
suggesties? Deel ze gerust op
iedereendoetmee@weesp.nl of
bel naar gemeente Weesp:
(0294) 491 391.

De termijnen kunnen niet worden verlengd.
Overeenkomstig de huidige beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen Weesp, artikel 23,
worden de grafbedekkingen uiterlijk een jaar na het
verstrijken van de gebruiks- en onderhoudstermijn
verwijderd en vernietigd.

De gemeente zal nog niet direct tot het ruimen en daarna
herbegraven elders op de begraafplaats van deze
graven overgaan. Indien hiertoe wordt besloten, zal dit
tijdig worden medegedeeld via het publicatiebord op de
begraafplaats Carspelhof.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de beheerder
van de begraafplaatsen, Henk Wichers, telefoon
(0294) 414 352 / (06) 53353540,
e-mail hwichers@weesp.nl.

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.

Gemeentenieuws Weesp
Zondag 10 november:
Dag van de Mantelzorg met een luchtje
Zondag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Dit is de dag waarop
mantelzorgers verrast en verwend worden. Ook in Weesp wordt deze dag jaarlijks
georganiseerd. Versa Welzijn Weesp nodigt u die dag uit voor een workshop parfum
maken.
De workshop begint met een uitleg over geuren, parfum en oliën. Daarna maakt iedere
deelnemer een unieke eigen geur. De dag wordt afgesloten met een hapje en een
drankje.
• Datum: zondag 10 november 2019
•	
Locatie: De Roskam, Papelaan 99
(ingang aan de Boternessestraat)
• Tijd: 12.15 -15.30 uur
Aanmelden
Aanmelden voor deze dag is verplicht en kan tot
25 oktober:
Marianne Verstijnen, mverstijnen@versawelzijn.nl,
(06) 50632925
Bernadette van Hees, bhees@versawelzijn.nl,
(06) 31751950

