
District Westfriesland - Afdeling De Koggen
Bureau Stede Broec: Industrieweg 35c, 1613 KT Grootebroek

Postadres: postbus 21, 1800 AA Alkmaar

Telefoon 0900 - 8844
Alarmnummer 112
Aangiftelijn 0900 - 8844

Week 48
28 november 2012

NOG EEN WEEK
VOOR ALCOHOL
NEE CONTRACT
Twee weken geleden schre-
ven we over de brief die
burgemeester
Goldschmeding en andere
burgemeesters in West-
Friesland hebben gestuurd
aan alle brugklassers over
het afsluiten van een Alcohol
Nee Contract. De kinderen
geven hiermee aan dat zij
voor hun zestiende geen
alcohol zullen drinken.
Ouders tekenen voor de
afspraak dat zij hun kinde-
ren geen alcohol aanbieden
en ook dat zij uitleggen
waarom.

Prijs verdienen?
Iedereen die het contract
voor 3 december terugstuurt
naar de burgemeester
maakt kans op een van de
tien cadeaubonnen!
Heb je geen contract ont-
vangen en wil je toch mee-
doen? Stuur dan even een
mail naar communica-
tie@stedebroec.nl of bel
naar 0228-510125.

Bovenkarspel terecht is gekomen is tot nog toe een mysterie. De Historische
Vereniging vermoedt dat het iets te maken kan hebben met de aanwezigheid
van de nabijgelegen Broekerhaven aan de toenmalige Zuiderzee. De zoektocht
naar het hoe en waarom van de zegel is in volle gang. Ze hopen de oorsprong
ooit te achterhalen.

Wedstrijd
Met de zegel heeft Oud Stede Broec zich ingeschreven voor de verkiezing van
'Je Beste Vondst', uitgeschreven door de Koninklijke
Bibliotheek van Nederland in Den Haag. De winnaar
krijgt een exemplaar van een bijzondere stedenat-
las, en daar hebben de leden van de Historische
Vereniging wel oren naar. U kunt stemmen via
www.jebestevondst.nl

Foto: Vereniging Oud Stede Broec
Voorzijde zegel Doge van Venetië

VOOROUDERSPREEKUUR OP 14 DECEMBER BIJ HET
WESTFRIES ARCHIEF
Bent u geïnteresseerd in uw voorouders? Wilt u ontdekken waar ze vandaan
kwamen? Maar weet u niet goed hoe u moet beginnen of is uw onderzoek
vastgelopen? Kom dan naar het gratis voorouderspreekuur! De afdeling
Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
en het Westfries Archief helpen u graag met uw stamboomonderzoek.

Elke tweede vrijdag van de maand, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, bent u bij
het Westfries Archief van harte welkom voor het voorouderspreekuur.
Vrijwilligers van de NGV helpen u op weg met uw onderzoek. Zij geven voorlich-
ting en tips over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren enkele
programma's waarin u de informatie over uw voorouders kunt opslaan.
Bovendien leert u hoe u genealogische gegevens in de studiezaal van het
Westfries Archief kunt opzoeken en verwerken.
Probeer vóór uw komst zoveel mogelijk feiten te verzamelen over uw ouders en
grootouders (indien mogelijk ook de overgrootouders), zoals geboortedata,
geboorteplaatsen en trouwdata. Kijk hiervoor eens in oude trouwboekjes.
Het Westfries Archief is te vinden op de Blauwe Berg 5C te Hoorn. Kijk op
www.westfriesarchief.nl voor een routebeschrijving.

Dit is alweer het laatste voorouderspreekuur in 2012, in 2013 worden er weer
nieuwe spreekuren georganiseerd.

DE BEREN ZIJN TERUG!
Het heeft een tijdje geduurd,
maar ze zijn er weer. De beren
op het muurtje tussen het
gemeentehuis en het winkelcen-
trum zijn weer terug op hun plek.
Dit voorjaar hebben we ze weg
laten halen door de bronsgieter
omdat ze allemaal erg los bleken
te staan. Dat zou schade tot
gevolg kunnen hebben en dat
willen we voorkomen.
De bronsgieter (Bert Binder uit
Haarlem) heeft de beelden nu op een voetstuk gezet en de beren nu met voet-
stuk en al op de muur terug geplaatst. Ze kunnen dus weer bewonderd en
geaaid worden. De beren zijn dus niet los maar juist weer vast op hun ver-
trouwde plekje!

WONINGINBRAAK VOORKOMEN? KOM NAAR ONZE
INBRAAKPREVENTIEAVOND!
De inbraakpreventieavonden zijn een initiatief van de politie Noord-Holland
Noord en de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik,
Opmeer. Een bijzondere gast op deze avond is een ex-inbreker, die naar uw
woning kijkt door de ogen van een dief. Op 3 december deelt hij zijn ervaringen
in Hét Postkantoor in Bovenkarspel. Iedereen is van harte welkom op deze gra-
tis informatieavond.

Beoordeling door een deskundige
Hoe kunt u beter voorgelicht worden dan door een ex-inbreker? Een bijzondere
ontmoeting met iemand die als geen ander weet hoe je kunt voorkomen dat er
ingebroken wordt. Evert, vroeger inbreker, werkt nu als voorlichter voor de
stichting Veiligheid & Preventie. Hij geeft u deze avond preventieve tips.Want...
weet u of uw woning inbraak-proof is?

AGENDA
6 december raadsvergadering
10 december raadsvergadering (behandeling Focusnota)

Let op: begint om 19.00 uur

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar; belangstellenden zijn
welkom op de publieke tribune. Vergaderingen beginnen, tenzij anders ver-
meld, om 20.00 uur en vinden plaats in het gemeentehuis.

Agenda’s, verslagen en stukken van de vergaderingen zijn onder de knop
Bestuur te vinden op onze website www.stedebroec.nl.

Aan het begin van iedere commissievergadering is er voor het publiek de
mogelijkheid te reageren op onderwerpen die op de agenda staan. Ook infor-
matie over het spreekrecht in commissies vindt u op de website.

OPENBAAR FRACTIEBERAAD
De fracties van de politieke partijen bereiden zich volgende week voor op de
raadsvergadering van 6 december.

CDA: maandag 3 december - 20.00 uur - gemeentehuis - 19.30 uur fractiespreekuur
ODS: dinsdag 4 december - 20.00 uur - gemeentehuis - 19.30 uur fractiespreekuur
PvdA/GL: maandag 3 december - 20.30 uur - gemeentehuis - 20.00 uur fractiespreekuur
GBS: maandag 3 december - 20.00 uur - Het Roode Hert - 19.30 uur fractiespreekuur
OP: maandag 3 december - 19.30 uur - gemeentehuis - 19.30 uur fractiespreekuur
VVD: maandag 3 december - 20.00 uur - Het Roode Hert - 19.30 uur fractiespreekuur

GEMEENTEN STEDE BROEC, ENKHUIZEN EN DRECHTER-
LAND WILLEN ‘SLIM’ SAMENWERKEN
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland willen ambtelijk de
krachten bundelen. Dat is het voorstel van de drie colleges van burgemeester
en wethouders aan de gemeenteraden. De ondernemingsraden van de drie
gemeenten, vertegenwoordigd in de bijzondere ondernemingstraad voor de
SED-gemeenten, hebben op 15 november ingestemd met het voorstel.

Bestuurlijke zelfstandigheid
De gemeenteraden nemen in december een besluit over het voorstel voor ver-
regaande ambtelijke samenwerking van de SED-gemeenten. Op 4 december in
Enkhuizen, 6 december in Stede Broec en 17 december in Drechterland.
Uitgangspunt bij het voorstel van het college is het eerder door de raden mee-
gegeven kader om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Elke gemeente houdt dus
haar eigen gemeenteraad en haar eigen college.

Waarom samenwerken?
De gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel wettelijke taken bij gekregen.
En ook de komende tijd worden een aantal rijks- en provincietaken overgedra-
gen. Het gaat meestal om taken die direct gericht zijn op de inwoners.
Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand en het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Daarnaast krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid
voor de sociale zekerheid en de jeugdzorg.

Betere dienstverlening
De nieuwe taken en de bezuinigingen leggen een grote druk op de gemeentelij-
ke organisaties en gemeentebesturen van de drie gemeenten. Om deze en de
huidige taken goed uit te voeren is een professionele organisatie nodig met
meer specialistische kennis. Door de krachten van de drie ambtelijke organisa-
ties te bundelen kunnen de SED-gemeenten de dienstverlening aan de inwo-
ners verbeteren.

De ambtelijke samenwerking zal geen gevolgen hebben voor de loketten waar
inwoners nu terecht kunnen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort
of vergunning. De drie gemeenten behouden in de nieuwe situatie elk hun zelf-
standigheid, waarbij de inwoners en ondernemers bij het loket in hun eigen
gemeente terecht kunnen.

Burgemeester Goldschmeding van Stede Broec geeft aan dat de gemeenten
elkaar kunnen versterken door samen te werken. “Hierbij is het van belang om
het goede van onze organisaties te behouden, onze kernwaarden te borgen, om
onderling gebruik te maken van elkaars sterke punten en gezamenlijk de
kwetsbaarheden van onze organisaties te versterken.”

UNIEKE 16E EEUWSE ZEGEL GEVONDEN IN BOVENKARSPEL
De Historische Vereniging Oud Stede Broec is er maar wát trots op: de vondst
van een 16e eeuws zegel-penning in Bovenkarspel. Met de unieke zegel doen
ze mee aan de verkiezing van de beste vondst van Nederland.
De zegel werd gevonden tijdens werkzaamheden bij de Hoofdstraat. Een kan-
toorpand aan die straat werd gesloopt en uit de grond daaronder kwam
Italiaans aardewerk naar boven. Tot ieders verbazing zat daar ook een onge-
veer vier centimeter groot loden zegeltje tussen. De penning blijkt uit de 16e
eeuw te komen en is afkomstig van de Doge van Venetië, de burgemeester
toentertijd. Nergens in Nederland is eerder een zelfde zegel gevonden.

Mysterie
De penning werd gebruikt om documenten mee te verzegelen, maar hoe het in



ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN ‘DEKAMARKT LUTJEBROEK’
EN AANVERWANTE GECOÖRDINEERDE BESLUITEN.

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken bekend dat het bestemmingsplan
‘Dekamarkt lutjebroek’ en aanverwante gecoördineerde besluiten, vastgesteld door de gemeen-
teraad op 5 april 2012 met ingang van 31 oktober 2012 onherroepelijk zijn geworden.

Het tegen de vaststelling ingestelde beroep is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State ongegrond verklaard. Het onherroepelijke bestemmingsplan is te vinden op de
gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer:
NL.IMRO.0532.BPdekalutjebroek-OH01. Het bestemingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis
van Stede Broec op de afdeling VROM BOUWEN, De Middend 2, Bovenkarspel.

MILIEUBLOK
OUD PAPIER
29 november Lutjebroek + Oosterweed West
30 november Grootebroek Noord + Oosterweed Oost
4 december Grootebroek Zuid
7 december Bovenkarspel

PLASTIC AFVAL
Op vrijdag 21 december wordt het plastic afval weer opgehaald.

AFVALKALENDER
U kunt de digitale afvalkalender raadplegen op www.hvcinzameling.nl. Na het invoeren van uw
postcode krijgt u toegang tot uw ‘persoonlijke’ informatie over de afvalinzameling.

COLLECTES
In de week van 25 november t/m 1 december wordt gecollecteerd door het Leger des Heils
Fondsenwerving.

VERMISTE/GEVONDEN VOORWERPEN
Datum Wat Waar
15 november Axa fietssleutel In de wijk Noordertogt
15 november sleutelbos met daaraan een huissleutel,

kluissleutel en een nagelknipper op het parkeerterrein bij Deen
19 november een sleutelbos met daaraan een bruine

stoffen sleutelhanger van het merk Balans ter hoogte van De Gouw 17

BEZWAAR- EN BEROEPSMOGELIJKHEID
Tegen de meeste besluiten van bestuursorganen kan bezwaar worden gemaakt. Er zijn ook
besluiten waartegen u meteen in beroep kunt gaan. De mogelijkheid voor bezwaar of
beroep staat bij het besluit vermeld. Als uw belangen rechtstreeks bij zo’n besluit betrokken
zijn, kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken. Het indienen van een bezwaar of beroep
moet binnen zes weken gebeuren. Die termijn begint op de dag ná de datum die tussen
haakjes achter het besluit staat.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen. Bij de besluiten die in deze rubriek worden gepubliceerd, is dat meestal het
college van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester. Er is ook een
folder: ‘Bezwaar maken tegen een overheidsbesluit - hoe gaat dat?’ Deze tekst is ook te
vinden op www.stedebroec.nl.

Een beroepsschrift moet u indienen bij de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht,
Kruseman van Eltenweg 2, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Bij het beroepschrift moet u
-zo mogelijk- een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overleggen.
U moet aan de rechtbank een griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening
Een bezwaar of beroep schorst de werking van het besluit niet. Om het besluit buiten wer-
king te stellen, moet een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht. Ook hiervoor moet u een griffie-
recht betalen. Voor meer informatie kunt u op het gemeentehuis terecht.

Openingstijden Burgerzaken en Receptie
maandag t/m woensdag: 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00-21.00 uur
vrijdag 09.00-12.00 uur
Andere afdelingen: Zie website
Spreekuur burgemeester en wethouders
Als u de burgemeester of een van de
wethouders wilt spreken kunt u een afspraak
maken via telefoonnummer: 0228-510101
E-mailadressen burgemeester en wethouders
burgemeester M. Goldschmeding mgoldschmeding@stedebroec.nl
wethouder P.B. Zwaan pzwaan@stedebroec.nl
wethouder A.A.C. Groot lgroot@stedebroec.nl
wethouder B.S. Nootebos bnootebos@stedebroec.nl
Mankementenlijn: 0228-510111
Als u in uw omgeving een mankement of een defect aan gemeentelijke eigendommen constateert,
laat het ons weten door te bellen naar 0228-510111. Bij het melden van een kapotte straatlan-
taarn graag het nummer vermelden dat op de lantaarnpaal staat. U kunt ook gebruik maken van
het online mankementenformulier op www.stedebroec.nl
Redactie gemeentepagina’s en website
0228 – 510125 of 510126 of 510185, communicatie@stedebroec.nl

Bezoekadres gemeentehuis:
De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel

Contactgegevens:
Gemeente Stede Broec
Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
Telefoon: 0228-510111
E-mail: gemeente@stedebroec.nl
Website: www.stedebroec.nl
Twitter: twitter.com/gemstedebroec
Facebook: facebook.com/gemstedebroec

Veilig en zorgeloos wonen
Wanneer er is ingebroken in uw omgeving, tast dit het veiligheidsgevoel en het woonge-
not aan. Daarnaast leidt het vaak tot materiële schade. Van het
molesteren van uw woning en eigendommen tot het missen
van spullen van emotionele waarde. U kunt preventief hande-
len om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Programma Stede Broec
19.30 Inloop
19.45 Start programma
19.55 Openingswoord loco-burgemeester Lydia Groot
20.05 Woninginbraken; wat doet de politie er aan?
Pauze
20.45 Ex-inbreker Evert vertelt
21.30 Vragen stellen
21.45 Einde programma

Locatie: Hét Postkantoor, Hoofdstraat 17-19 te Bovenkarspel
Kijk ook eens op twitter voor tips van de politie: @politienhn_wit.

Sluit uw woning goed af en kom ook naar de inbraakpreventieavond!

HEEFT U AL VAN HET
KUNSTPROJECT DE
VERBEELDING GEHOORD?
75 leerlingen van Jenaplanschool
De Hussel maken kunstwerken in
drie disciplines.
Beelden van papier-maché / hout
en schilderijen. Onder begeleiding
van Lucas Kalf (ICT-
film/interviews/posters) en Sjaak
Jongkind (Hout/Design)van het
Martinus College uit Grootebroek
zijn leerlingen van het Martinuscollege een grote hulp bij het vastleggen op film en het
maken van de sokkels voor de kunstwerken.

Wethouder Cultuur, Lydia Groot steunt het project van harte. De Hussel heeft de mogelijk-
heid gekregen het project met elan uit te voeren en zelfs een tentoonstelling te houden.

Esthers Atelier, dat het project begeleidt wilde een link leggen tussen kunst-commercie
en scholen. Dat biedt veel mogelijkheden. Alle sponsoren die aan het project meewerkten
hebben hun aandeel hierin. Het project gaat om samenwerken, bekendheid geven aan
kunstprojecten, en de scholen onder de aandacht te brengen van een groter publiek.
Samen kun je heel veel bereiken.

Een van de onderdelen van het project bestaat uit interviews over kunst en cultuur. Op 15
november werd wethouder Groot geïnterviewd door Sydney en Dewy van Jenaplanschool
De Hussel. Allerlei vragen over kunst en cultuur kwamen aan bod en werden uitgebreid
beantwoord. De filmploeg bestond uit Thom en Mitchel van het Martinus College.
Binnenkort is het gehele interview te zien op You Tube. De link hiervoor kunt u ook vinden
op de Facebookpagina: Kunstprojectdeverbeelding en op www.esthersatelier.nl.

Van 11 januari t/m 28 januari 2013 worden de kunstwerken tentoongesteld in het
Gemeentehuis van Stede Broec aan de Middend in Bovenkarspel. De officiële opening
wordt verricht door de wethouder van Cultuur Lydia Groot. Tijdens de opening worden
alle interviews en het gehele werkproces getoond.

OFFICIËLE PUBLICATIES
VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan:
- Cafferata Vuurwerk, Vliegenietsstraat 19, Uden voor het laden en lossen binnen de
bebouwde kom van Stedebroec van gevaarlijke stoffen klasse 1 (19-11-2012).

OMGEVINGSBLOK
INGEDIENDE AANVRAGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

Locatie : De Bouw 201
Voor : plaatsen kap op de garage/berging
Datum ontvangst : 15 november 2012

Locatie : Wijzend 74a
Voor : oprichten clubgebouw
Datum ontvangst : 16 november 2012

Locatie : Radboud 19
Voor : uitbreiden/uitbouwen bergruimte/garage aan achterzijde
Datum ontvangst : 16 november 2012

Locatie : Zesstedenweg 247
Voor : plaatsen hekwerk om paardenbak
Datum ontvangst : 19 november 2012

ACCEPTEREN SLOOPMELDINGEN
Locatie : Bartigonstraat 1, 3, 9 t/m 15, Brilliant Starstraat 3 t/m 17 en

Murillostraat 1 t/m 11
Voor : slopen 20 woningen
Datum verzonden : 15 november 2012

Locatie : Stetse 26a
Voor : slopen asbestplafond in gymzaal Oostersluis
Datum verzonden : 21 november 2012

ACCEPTEREN MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK
Locatie : Princenhof 9
Voor : brandveilig gebruiken van een supermarkt
Datum verzonden : 15 november 2012


