Gemeente nieuws
Weesp

Foto gra af:

De graven, vooral die in het oudste
gedeelte, zijn erg vervallen in de loop der jaren. Deze
zullen vakkundig gerestaureerd worden. En ook het groen
zal worden teruggebracht in zijn oude structuur.

“Als ik naar het buitenland ga, wandel ik altijd even over
de lokale begraafplaats. Het vertelt iets over de historie
van die plek, over de mensen die er woonden. Wat
Landscroon doet over Weesp. Er liggen meerdere oudburgemeesters begraven, leden van de familie Geesink van
de Brandweermaterieelfabrieken en de beroemde familie
Van Houten, van de cacao. En mijn eigen voorouders.”
Wim Vree op het lage gedeelte van Landscroon.
Foto: Tom Feenstra

monument verklaard. Het gevolg is dat de begraafplaats
nu opgeknapt wordt, het lage gedeelte dan. Ik heb als
oud-aannemer namens de Kring overleg gevoerd met de
gemeente en met De Nieuwe Ooster, die de restauratie
begeleidt. Overigens wordt het meer conserveren dan
restaureren.”
Waarom conserveren en niet restaureren?
“Nieuw is van het heden en oud is van het verleden. Je
moet niet alles in originele staat terugbrengen, dan haal
je het leven eruit. Je mag best zien dat veel graven er al
sinds 1830 liggen. In die bijna 190 jaar zit zoveel mooie
ouderdom. Dat moet je niet vernieuwen. Bovendien, echte
restauratie kost 10 keer zoveel.”

In het groenbeleidsplan zijn 6 speerpunten opgenomen:
1. We zorgen dat iedere Weesper toegang heeft tot
kleinschalig openbaar groen dichtbij en tot grotere
groengebieden iets verder weg;
2. We kiezen voor groen dat meerdere diensten levert
aan mens en dier;
3. We worden een natuur-inclusieve stad waar gebouwd,
ingericht en beheerd wordt met respect voor planten
en dieren;
4. We vergroenen buurten en wijken duurzaam
en samen met bewoners;
5. We werken samen met bewoners, leren van elkaar
en stimuleren nieuwe werkwijzen en technieken die
passen bij de opgaven;
6. We zorgen dat het groen goed ontworpen, aangelegd en
beheerd wordt.
De speerpunten, zoals benoemd in het groenbeleidsplan,

Het plan van aanpak is opgesteld door de afdeling
Monumenten en Archeologie van de gemeente Weesp.
Het is de bedoeling nog dit jaar te beginnen met de
werkzaamheden. Daarvoor is al geld gereserveerd door de
gemeente. Ook heeft de gemeente in het plan van aanpak
bepaald welke prioriteiten worden gesteld bij de restauratie.
En het beheer van de begraafplaats is overgedragen aan
de Nieuwe Ooster.
Kortom, met nieuw beheer, gerestaureerde graven en een
passende groenstructuur is de historische begraafplaats
Landscroon weer een bezoekje waard straks. Met respect
voor allen die er rusten!
Het is goed dat dit historisch belangrijke stukje Weesp zo
behouden kan blijven.
John Vos, wethouder

Nieuwsbrief

Het gemeentenieuws in voortaan ook in uw mailbox?

Groenbeleidsplan Weesp vastgesteld
Op donderdag 14 oktober 2021 heeft de gemeenteraad
het groenbeleidsplan voor Weesp vastgesteld.

zijn vertaald in een drietal kaarten. De Hoofdbomenstructuur,
de Hoofdgroenstructuur en de Ecologische structuur. Met
deze kaarten schetsen we het beeld dat we op termijn willen
bereiken. De komende jaren gaan we samen met bewoners
het groen verder invullen. Zo komt er ook aandacht voor
zelfbeheer van bijvoorbeeld geveltuintjes, boomspiegels en
het gezamenlijk beheren van groen in de openbare ruimte.
Het vastgestelde groenbeleidsplan en het kaartmateriaal
vindt u vanaf dinsdag 26 oktober op weesp.nl.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.
Ga naar: www.weesp.nl/nieuwsbrief. U ontvangt dan
wekelijks meer informatie over actuele onderwerpen
en besluitvorming van de gemeente Weesp.

Bekendmakingen
in de krant en digitaal
Wilt u de bekendmakingen online bekijken? Dat kan
via: www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van de vergunningen, bouwaanvragen of andere bekendmakingen in Weesp of in uw
eigen buurt? Ga dan naar: www.overheid.nl/berichtenover-uw-buurt en abonneer u op de bekendmakingen
in uw omgeving. Zo ontvangt u een melding bij nieuwe
publicaties.
Lukt het u niet om de bekendmakingen online in te zien,
dan helpen wij u graag bij de balie van het stadskantoor.

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: www.twitter.com/Weesp
(@Weesp)
Facebook: www.facebook.com/
weespgemeente
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/gemeente-weesp

Openingstijden
Let op: aangepaste openingstijden
i.v.m. coronacrisis
Burgerzaken
Op afspraak:
Ma. t/m vr. 08.30 – 12.00 uur
Di. en do. 14.00 – 16.00 uur
Di. 17.30 – 19.30 uur
Klant Contact Centrum
Zelfde openingstijden
als Burgerzaken.
Telefonisch (0294) 491 391
bereikbaar van ma t/m vr.
8.00 – 18.00 uur

is

Het college heeft op hoofdlijnen
ingestemd met het plan van aanpak
om de begraafplaats Landscroon te
restaureren. De begraafplaats is in
2020 al tot gemeentelijk monument
verklaard.

Begraafplaats Landscroon. Een groen eiland,
ingeklemd tussen de A1 en industrieterrein de
Nijverheidlaan, vlakbij de Vecht. “Een mystieke plek,
die de Historische Kring Weesp wilde behouden,”
zegt secretaris Wim Vree. Dat is gelukt. Weesp trekt
een ton uit voor restauratie.

Wie nam het initiatief voor de restauratie?
“Het initiatief is van de Historische Kring uitgegaan. Op
hun verzoek is Landscroon in 2020 tot gemeentelijk

van E

Het college belicht…

Wim Vree: ‘Nieuw is van het heden,
oud is van het verleden’

Mag je er nog begraven worden?
“Op het lage gedeelte is al sinds 1980 niemand meer
begraven. Het grondwater staat er te hoog. En vanaf
1996 zijn ook in het hoge gedeelte geen graven
meer uitgegeven. Mensen worden nog wel bijgezet in
familiegraven. Het gevolg van die sluiting was wel dat de
begraafplaats vrijwel niet meer onderhouden werd, het
groen werd nauwelijks gesnoeid. In het lage gedeelte zijn
van veel keldergraven de deksels gescheurd. Die liggen
er schots en scheef bij. Behalve dat het geen gezicht is, is
het ook onveilig voor een openbare plek die je 24/7 kunt
bezoeken.”

Ed win

Zie ook: www.weesp.nl/
openingstijden
Sociaal loket
Bellen kunt u van maandag tot en
met vrijdag, van 8.30 - 16.00 uur
(ook om een afspraak te maken)
Stichting MEE
Aanwezig op het stadskantoor
Di. 14.00 – 15.30 uur
(op afspraak),
wo. 09.30 – 11.00 uur (inloop)
Contact: 035 303 01 62 of
weesp@mee-ugv.nl.

Museum Weesp
Wo. t/m zo. 13.30 - 17.00 uur
Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen, locatie Weesp
Studiezaal in Stadskantoor
Weesp:: Gesloten
Voor vragen: www.rhcvechtenvenen.nl of
telefoon (0346) 259 425

Lantarenlicht stuk? Stoep kapot?
Of last van overhangend groen?
Doe een melding:
https://meldingen.weesp.nl
Afval op straat?
Bel GAD: (035) 6991888

Agenda Gemeente Weesp

Bekendmakingen
Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat
de volgende vergunningaanvragen zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
• Mr.P.J.Troelstralaan 19, 1381 CR: het plaatsen van
een monumentale sierklok in een stalen portaal in de
voortuin van de RK kerk. Datum ontvangst: 06-102021. Zaaknummer: Z2021- WP007008 OLO nummer:
6349565
• Fort Aalsmeerstraat 30, 1384 AS.: Het plaatsen van een
carport op een privé parkeerplaats. Datum ontvangst: 0610-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007007 OLO nummer:
6396963
• Kromme Elleboogsteeg 6, 1381 BV: het vervangen van
een deur met een kozijn Datum ontvangst: 08-10-2021
Zaaknummer: Z2021-WP007019 OLO nummer: 6429321
• Muiderslotlaan 78 1384AK: het legaliseren van een
bestaande overkapping in de achtertuin. Datum
ontvangst: 11-10-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007020
OLO nummer: 6295907
• Reguliershof 44, 1383 AP: het geheel vervangen van een
kozijn aan de voorzijde van de woning met een kleine
aanpassing in de indeling. Datum ontvangst: 12-10-2021.
Zaaknummer: Z2021-WP007028 OLO nummer: 6436713
• Achtergracht 8 1381BN: Het plaatsen van een raam in
de keuken. Verzonden naar aanvrager op: 13-10-2021
Zaaknummer: Z2021-WP006946 OLO nummer: 6365917
. De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
• Horn 23a 1381GZ: het wijzigen van de bestemming/
functie naar recreatiewoning. Datum ontvangst 16-1-2020
Zaaknummer Z2021-WP000095

Besluiten omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met
betrekking tot vergunningaanvragen de volgende besluiten
zijn genomen.
• Verlengd Buitenveer 11 1381NB: het vervangen van
het riet op de kap. Besluit: verleend. Verzonden naar
aanvrager op: 08-10-2021. Zaaknummer: Z2021WP006763 OLO nummer: 6203895
• Bastionweg 3 1383JA: het plaatsen van een dakkapel op
de woning. Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager
op: 08-10-2021. Zaaknummer: Z2021-WP006810 OLO
nummer: 6252687
• Lange Muiderweg 536s 1382LC:: het vervangen van
de steiger aan de Lange Muiderweg 536s. Besluit:
buitenbehandeling laten. Verzonden naar aanvrager
op: 08-10-2021. Zaaknummer: Z2021-WP006771 OLO
nummer: 6218035. De aanvraag omgevingsvergunning
is buiten behandeling gesteld
• Het Binnenhof 19 1382BJ: het realiseren van een schuur.
Besluit: verleend . Verzonden naar aanvrager op: 12-102021. Zaaknummer: Z2021-WP006885 OLO nummer:
6319021
• Kievitshof 13 1383GH: het plaatsen van een dakkapel.
Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 12-102021 Zaaknummer: Z2021-WP006889 OLO nummer:
6322797
• G.H.Breitnerstraat 25 1382AV: het realiseren van 2
parkeerplekken in de zijtuin van een woning. Besluit:
geweigerd. Verzonden naar aanvrager op: 13-07-2021
Zaaknummer: Z2021-WP006786 OLO nummer: 6225201

• Reigersweide 86, 1383KN: het plaatsen van een
dakopbouw op een woning. Besluit: verleend. Verzonden
naar aanvrager 06-10-2021. Zaaknummer Z2021WP006601 OLO nummer 6099937
Om de aanvragen en besluiten in te zien, kan per mail
een verzoek worden ingediend via vth@weesp.nl.
Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u
binnen zes weken – volgend op de dag van de
bekendmaking – een bezwaarschrift indienen. Voor de
bezwaarprocedure, zie procedures. * bezwaar college **
bezwaar burgemeester

Gemeente Weesp doet mee
aan de Nacht van de Nacht
Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 30 oktober
wordt in de avond en nacht de verlichting gedoofd bij
een aantal gebouwen van de gemeente om aandacht
te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op
verlichting.
Donker
Nederland wordt ‘s nachts steeds lichter. Nederland is zelfs
één van de meest verlichte landen in Europa. Terwijl echt
donkere nachten goed zijn voor mens en dier. Maar ook voor
het milieu, want al dat licht kost heel veel energie. Daarom
wordt op zaterdag 30 oktober de jaarlijkse Nacht van de
Nacht georganiseerd.
Bedrijven
Veel bedrijven houden lichten onnodig aan in de nacht,
met energieverspilling en lichtvervuiling tot gevolg. De meest
genoemde reden waarom bedrijven de lichten de hele nacht
laten branden, is vanwege “veiligheid, tegen inbraak”. In de
praktijk blijkt dat inbrekers juist licht nodig hebben bij het
inbreken bij bedrijven. En dat licht op sensors (die aangaan
bij beweging) een afschrikkende werking hebben.
Licht uit
Doet u, uw organisatie of bedrijf tijdens de Nacht van de
Nacht ook de verlichting uit? Laat het weten via:
www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij-aanmelden/ en geniet
van de sterrenhemel!

Commissievergadering
SOB 26 oktober
Uitnodiging voor de commissievergadering
Stadontwikkeling en Beheer (SOB) op dinsdag 26
oktober 2021 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in
de raadzaal van het stadhuis en wordt live uitgezonden
via de website van het WeesperNieuws (grijze kopje
Gemeenteraad & commissies).
De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op
www.weesp.nl/raadsinformatie.
De commissie zal de gemeenteraad adviseren over het
volgende onderwerp:

26 okt.

Commissievergadering SOB

20.00 uur

Raadzaal

27 okt.
20.00 uur

Commissievergadering AZM
Raadzaal

28 okt.
20.00 uur

Commissievergadering WZ
Raadzaal

- Het bestemmingsplan Weesperschool
De raad heeft tijdens de vergadering van 27 mei 2021 een
Ad Hoc Commissie De Weesperschool ingesteld, met als
taak een extra burgerparticipatie vorm te geven door twee
commissievergadering te organiseren en daarbij indieners
van zienswijzen uit te nodigen.
De uitkomst van het rapport zal betrokken worden bij
de besluitvorming. Het voorliggende bestemmingsplan
heeft tot doel om te dienen als actueel toetsingskader om
Omgevingsvergunningen te verlenen.
De commissie zal de volgende onderwerpen bespreken:
- Brief LIS 403 - Erfgoedvereniging Bond Heemschut Monumenten Weesp
Door mevrouw Booij is gevraagd deze brief te agenderen
voor de commissievergadering.
Verder zal de commissie de vaste onderwerpen bespreken,
zoals de ontvangen raadsinformatiebrieven en de planning
van de raadsvoorstellen voor de komende tijd. Tevens zal de
lijst met toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders,
aan de orde worden gesteld.

Commissievergadering
AZM 27 oktober
Uitnodiging voor de commissievergadering Algemene
Zaken en Middelen (AZM) op woensdag 27 oktober
2021 om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de
raadzaal van het stadhuis en wordt live uitgezonden
via de website van het WeesperNieuws (grijze kopje
Gemeenteraad & commissies).
De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op
www.weesp.nl/raadsinformatie.
De burgemeester zal de ontwikkelingen met betrekking tot
Covid-19 bespreken.
De commissie zal de gemeenteraad adviseren over het
volgende onderwerpen:
- Begroting 2022 gemeente Weesp
De begroting laat zien wat de gemeente van plan is, wat
deze plannen kosten en welke inkomsten er verwacht
worden. De begroting is nooit voor één jaar maar kijkt ook
4 jaar vooruit. De begroting wordt door de raad vastgesteld
en moet door de provincie worden goedgekeurd. Met de
vastgestelde begroting en de daarin opgenomen plannen en
budgetten kan het college aan de slag.
Vanwege de gemeentelijk herindeling met de gemeente
Amsterdam per 24 maart 2022 zal de begroting van Weesp
gedurende het jaar 2022 verwerkt worden in de begroting
van de gemeente Amsterdam. Tussentijdse rapportage
en jaarstukken met betrekking tot het jaar 2022 worden
onderdeel van de rapportages van de gemeente Amsterdam.
- Bestuursrapportage 2021 gemeente Weesp
Deze rapportage betreft informatie over het beleid en de
uitgaven van de gemeente tot en met juli 2021.

Procedures

Ter inzage
Op www.weesp.nl/terinzage vindt u een
overzicht van de ter inzage liggende
stukken. Deze stukken liggen ook 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 gemeen-

te 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 telefoonnummer: (0294) 491 391, schriftelijk (College
van burgemeester en wethouders van
Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp)
of digitaal via de website www.weesp.nl/
klacht een klacht indienen. De gemeente
neemt dan contact met u op 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.

Vervolg Gemeente Weesp
De commissie zal de volgende onderwerpen bespreken:
- Brief LIS 337 - Enter Media – Stadsrechten
Mevrouw Booij heeft verzocht deze brief te agenderen.
- Brief Accountantsdienst ACAM - bevestigen accountant
Verder zal de commissie de vaste onderwerpen bespreken, zoals de ontvangen
raadsinformatiebrieven en de planning van de raadsvoorstellen voor de komende tijd.
Tevens zal de lijst met toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders, aan de orde
worden gesteld.

Commissievergadering
WZ 28 oktober
Uitnodiging voor de commissievergadering Welzijn (WZ) op donderdag 28 oktober
2021 om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis
en wordt live uitgezonden via de website van het WeesperNieuws (grijze kopje
Gemeenteraad & commissies).
De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.
Tijdens deze vergaderingen zullen twee presentaties gegeven worden:
1. Presentatie – Voortgang invlechting WMO- en jeugdvoorzieningen, de Sociale Basis in
het Amsterdamse Stelsel en de voortgang in het Sociaal Wijkteam Weesp
2. Presentatie – Beleid Amsterdam Bescherming & Opvang
De commissie zal de vaste onderwerpen bespreken, zoals de ontvangen
raadsinformatiebrieven en de planning van de raadsvoorstellen voor de komende tijd.
Tevens zal de lijst met toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders, aan de orde
worden gesteld.
Inspreken?
Aanmelden bij de grifﬁe uiterlijk 8 uur voor de vergadering via: www.weesp.nl/inspreken.
Na aanmelding zal de grifﬁe contact met u opnemen. De agenda en bijbehorende stukken
kun je vinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

