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VAN DAKKAPELLEN EN GEVELRECLAME TOT NIEUWBOUW
– WAT VINDT U BELANGRIJK?

Inwoners beslissen mee over
inrichting van de stad
De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, bewoners en

WERKEN BIJ DE GEMEENTE?
We hebben de volgende vacatures:
• BOA/Handhavers (3 fte, 36 uur)
• Juridisch Beleidsmedewerker
Handhaving Omgevingsrecht (36 uur)
• Hovenier(s) (36 uur)
• Ervaren gedragswetenschapper Jeugd
(20-32 uur)
• Ervaren Planeconoom (36 uur)
Meer informatie vindt u op
www.purmerend.nl/vacatures.

ondernemers samen. De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd over welke regels passend zijn voor de
inrichting van de stad. Dit heeft geleid tot de Nota Omgevingskwaliteit. De nota volgt de huidige Welstandsnota op

Evenement bij
mij om de hoek?

– de komende zes weken kan iedereen erop reageren.
De nota gaat over de inrichting van de
openbare ruimte – zaken als water,
hoogbouw en wegen – maar bijvoorbeeld ook heel concreet over hoe een
dakkapel eruit mag zien, welke materialen je mag gebruiken als je in een
monument woont, of wat voor gevelreclame we als Purmerenders wel of niet
wenselijk vinden op de Koemarkt. Op
plekken waar dat kan, worden de regels soepeler. Op andere plekken,
zoals de historische binnenstad, bewaken we strenger wat wel en niet mag
qua bebouwing en inrichting.

10.000 woningen

Deze nota komt op een belangrijk punt
voor Purmerend: tot 2040 moeten er
zo’n 10.000 woningen bij komen. Dat
is hard nodig om alle Purmerenders
een woning te kunnen bieden. De
meeste van die woningen worden binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd.
Op meerdere plekken gaan we daarom
inbreiden in plaats van uitbreiden,
zoals dat heet. Er worden meer wonin-

gen toegevoegd in bestaande wijken.
Daarbij is het extra belangrijk om te
letten op hoe de ruimte eruit komt te
zien. Het gaat dan niet alleen om een
gebouw zelf, waar de omwonenden
straks tegenaan kijken, maar ook alles
daaromheen.

Gebieden

We kunnen de ruimte maar één keer
inrichten. In de Nota Omgevingskwaliteit gaat het over al die zaken die we
belangrijk vinden als stad. Historische
plekken die we willen behouden of
belangrijke routes die goed herkenbaar
en bereikbaar moeten blijven, bijvoorbeeld. De nota is opgebouwd uit verschillende onderdelen en gaat in op
gebieden als de binnenstad, de woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast
biedt deze algemene richtlijnen voor
bebouwing, monumenten en de openbare ruimte.

Omgevingswet

De Nota anticipeert op de Omgevings-

wet. Deze wet, die ingaat in 2021,
biedt inwoners en ondernemers meer
ruimte om eigen initiatieven in de stad
te ontwikkelen. Het bestemmingsplan
wordt dan vervangen door een omgevingsplan. Iemand die een idee heeft
voor een ontwikkeling, kan in dat plan
straks eenvoudiger zien wat wel en
niet mogelijk is. De Nota Omgevingskwaliteit zal straks onderdeel gaan
uitmaken van de omgevingsnota.

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Raadsnieuws
Openbare
vergaderingen
5 september: extra raadsvergadering
19.00 uur
5 september: commissie Samenleving
16 september: commissie Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer
19 september: commissie Algemene Zaken
Plaats en tijd: Raadzaal stadhuis,
Purmersteenweg 42, 20.00 uur.
Agenda: De agenda en stukken zijn twee
weken voor de commissievergaderingen en
één week voor de raadsvergadering bekend en
worden gepubliceerd op raad.purmerend.nl in
het Politiek Portaal.
Inspreken: Je kunt in een commissie kort het
woord voeren over een van de agendapunten.
Meld je van tevoren aan via e-mail
(griffie@purmerend.nl) of telefoon
(0299 - 452 713). Wil je met de raad spreken
over een ander onderwerp, geef je dan op voor
Praat met de raad. Kijk voor meer informatie
en voorwaarden op raad.purmerend.nl.
Raadpurmerend

GemeenteraadPurmerend

‘Ja, tenzij…’

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is straks ‘ja, tenzij…’ in plaats van
‘nee, mits…’. In de Nota Omgevingskwaliteit hanteert de gemeente een
vergelijkbaar uitgangspunt. Het gaat er
dan minder om of een plan wel of niet
in het bestemmingsplan past, maar of
door het plan kwaliteit wordt toegevoegd aan de openbare ruimte. Als
een plan niet past, maar eenvoudig
passend te krijgen is, dan gaan we in
overleg om alsnog te proberen een
acceptabel plan te realiseren.

e e n uit ga ve va n ge me e nt e Purme re nd
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De raad besluit elke laatste donderdag van de maand over voorstellen van het college
van burgemeester en wethouders, initiatieven van politieke fracties of een burger
initiatief. Voordat de raad een besluit neemt, worden de voorstellen besproken in een
commissievergadering.

De Purmerendse politiek en jij
Direct contact

Als Purmerender kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen op de lokale politiek. Je kunt de politieke partijen of individuele raadsleden direct benaderen, bellen, een
brief of een e-mail sturen.

Fractieavond

Als je een onderwerp wilt bespreken met de politieke partijen, dan ben je van harte welkom als zij op de dinsdagavond om 20.00 uur met hun eigen fractie vergaderen in het
stadhuis. Maak van tevoren even een afspraak.

Wist je dat jij tijdens commissievergaderingen ook het woord kunt voeren over een onderwerp dat op de agenda staat? Je krijgt dan vijf minuten de tijd om je mening te geven.

Burgerinitiatief

Je kunt ook een idee of voorstel op de agenda van de raadsvergadering laten plaatsen
door een burgerinitiatief in te dienen. Je kunt dan tijdens die vergadering je initiatief mondeling toelichten.

Praat met de raad

Wil je met de gemeenteraad praten, maar niet in de officiële setting van de raadzaal?
Maak dan gebruik van Praat met de raad. Dan is er een kleine groep raadsleden, van elke
fractie in ieder geval een, die met jou aan tafel gaat om je idee te bespreken. De eerstvolgende mogelijkheid is op dinsdag 17 september.

De raad gaat elk jaar een paar keer op werkbezoek. Niet alleen instellingen of bedrijven
kunnen de raad uitnodigen. Misschien heb jij als Purmerender, bijvoorbeeld in je straat,
buurt of wijk, wel een initiatief genomen dat je graag met de gemeenteraad wilt delen?
Een initiatief waar mensen elders in de stad ook van kunnen profiteren?

De Nota Omgevingskwaliteit ligt ter
inzage van 5 september tot en met
17 oktober 2019. In die tijd kan iedereen hierop een reactie geven in de
vorm van een zienswijze. Na 17 oktober worden de zienswijzen behandeld
en stelt de gemeenteraad de nota
vast. Benieuwd geworden naar de
nota? Ga voor meer informatie naar
www.purmerend.nl/omgeving en reageer.

De gemeenteraad heeft een
vernieuwde website en een
uitgebreider raadsinformatiesysteem.
Op de homepage van raad.
purmerend.nl vind je algemene
informatie over de gemeenteraad.
Via de blauwe knop Politiek
Portaal ga ja naar de raadsen commissievergaderingen.
Het raadsinformatiesysteem is
aangevuld met een raadskalender,
vergaderstukken, raadsvragen,
toezeggingen, ingekomen stukken,
moties en amendementen.
Kijk op: raad.purmerend.nl

Het woord voeren tijdens een commissievergadering

De raad op bezoek

Reageren

raad.purmerend.nl

Gast in de raad

KIJK EN LUISTER MEE
De openbare raads- en
commissievergaderingen zijn te
volgen vanaf de publieke tribune
in de raadzaal van het stadhuis.
Dit kan ook via internet op:
raad.purmerend.nl, of via de
volgende tv-kanalen: RTV
Purmerend (Ziggo: kanaal 36 of
333 en KPN kanaal: 1390).

Wil je meer weten over wat raadswerk nu precies inhoudt? Geef je dan op voor Gast in
de raad. Enkele raadsleden vertellen voorafgaand aan de vergadering over het raadswerk. Tijdens de vergadering zelf geven commissieleden uitleg. Na afloop is er de mogelijkheid om verder kennis te maken en na te praten met raadsleden. Geef je nu op voor
Gast in de raad op donderdag 26 september 2019.

Meer informatie vind je op raad.purmerend.nl Ook kun je contact opnemen met de griffie,
telefoon (0299) 452 713 of e-mail griffie@purmerend.nl

Bekendmakingen

(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
VANWEGE NAZOMERFEESTEN
Burgemeester en wethouders van Purmerend delen mee dat het uit een
oogpunt van verkeersveiligheid en openbare orde in verband met de
nazomerfeesten de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht
worden:

Tevens wordt voor bovengenoemde weggedeelten een parkeerverbod
ingesteld. Dit geldt ook voor de parkeerplaatsen.

Op zondag 8 september 2019 vanaf 06.00 uur tot 18.00 uur
(of zoveel korter/langer als de politie nodig acht) is de Plantsoen
gracht in beide richtingen gesloten voor alle verkeer met uitzondering
van voetgangers en calamiteitenverkeer d.m.v. de plaatsing van de
borden C1 van bijlage I van het Rvv 1990 (inclusief onderbord
wegsleepregeling) en het plaatsen van hekken;

KENNISGEVING NOTA OMGEVINGSKWALITEIT PURMEREND 2019
Burgemeesters en wethouders van Purmerend maken bekend dat de
Nota Omgevingskwaliteit Purmerend 2019 ter inzage wordt gelegd.
Deze vervangt de Welstandsnota.

Op zondag 8 september 2019 vanaf 13.00 uur tot 14.15 uur (of
zoveel korter/langer als de politie nodig acht) is de Gorslaan tussen de
Veenweidestraat en de Linnaeuslaan in beide richtingen gesloten
voor alle verkeer (met uitzondering van voetgangers, calamiteiten- en
busverkeer) d.m.v. de plaatsing van de borden C1 van bijlage I van het
Rvv 1990 en het plaatsen van hekken;
Op zondag 8 september 2019 vanaf 00.00 uur tot en met 24.00 uur
is het Looiersplein ingericht voor fietsparkeren;
Op zondag 8 september 2019 vanaf 14.15 uur tot 16.00 uur (of
zoveel korter/langer als de politie nodig acht) is de Jaagweg vanaf de
Rozenstraat tot Schoolplein in beide richtingen gesloten voor alle
verkeer met uitzondering van voetgangers en calamiteitenverkeer d.m.v.
de plaatsing van de borden C1 van bijlage I van het Rvv 1990 (inclusief
onderbord wegsleepregeling) en het plaatsen van hekken.
Calamiteitenverkeer gaat via de busbaan.
Op donderdag 12 september 2019 vanaf 00.00 uur tot 24.00 uur (of
zoveel korter/langer als de politie nodig acht) zijn de Gouw, de
Nieuwstraat, de Nieuwegracht vanaf de Nieuwstraat tot nr. 31, het
parkeerterrein Plantsoengracht (Bastion) en de Plantsoengracht
vanaf de Nieuwstraat tot de Plantsoenstraat, in beide richtingen
gesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers en
calamiteitenverkeer d.m.v. de plaatsing van de borden C1 van bijlage I
van het Rvv 1990 (inclusief onderbord wegsleepregeling) en het
plaatsen van hekken.

Van donderdag 12 september vanaf 00.00 uur tot en met zondag
15 september 2019 tot 24.00 uur (of zoveel korter/langer als de politie
nodig acht) is het Looiersplein ingericht voor fietsparkeren.

INGEDIENDE AANVRAAG WONINGVORMINGSVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER

8 juli 2019
Sternstraat 8, 1444 VB

21 augustus 2019
Binnenbuurt t.h.v. nr.13

Omvormen eengezinswoning tot
drie zelfstandige woonruimten
(appartementen).

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
U kunt wel tot twee weken na publicatie een zienswijze indienen.
Hiervoor kunt u contact opnemen via hvv@purmerend.nl.

Het besluit tot afgifte van deze nota en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 5 september 2019 gedurende zes weken, dus tot en
met 17 oktober 2019, voor iedereen ter inzage op het stadhuis. In die
periode kan iedereen een zienswijze indienen op de Nota.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

HUISNUMMERBESLUITEN
Burgemeester en wethouders hebben op 30 augustus 2019 met
besluitnummer 1487463 het volgende besloten:

Purmerdijk 5, 1446RJ

26 augustus 2019
Rosa Luxemburgpark 19, 1447WB

Gerststraat 30, 1446CS

Vaststellen:
• Boomkorstraat 2
• Fuikstraat 4 en 6
> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje 'Bezwaar maken' verderop
hoe u dat kunt doen.
AANVRAAG VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat een vergunning is
aangevraagd door het volgende horecabedrijf:
• Eethoek De Lekkerste (Newtonstraat 77)
Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel
kunt u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team
Vergunningen via (0299) 452 452.

27 augustus 2019
Peperstraat 16, 1441BJ

Realiseren dakopbouw achterzijde
woning.
Splitsen van stolpboerderij en het
bijgebouw.
Realiseren dakopbouw
(extra bouwlaag).
Wijzigen voorgevel i.v.m. splitsing
van winkel/woning naar winkel en
woning.

Eendenlaantje t.h.v. Reigerpark 6
Kappen van 2 houtopstanden.
29 augustus 2019
Drontermeer nabij nrs. 15, 66 en 70 Kappen van 3 houtopstanden
30 augustus 2019
Kop West, kavel 3780 E, bouwveld J Oprichten 61 gestapelde
appartementen op een deels
verdiepte, tweelaagse garage.
Westerweg 7, 1447 AA

Aanbrengen van 2 portaal
constructies.

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.
Wel kunt u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team
Vergunningen via (0299) 452 452.

30 augustus 2019
Kwadijkerpark 50 t/m 66 (2e fase),
1444JE
Fuikstraat 4 en 6
en Boomkorstraat 2

Plaatsen van hekwerk t.b.v.
afscherming trafostation.
Oprichten van bijgebouwen voor
voorzieningen t.b.v. dagbesteding.
Oprichten van bedrijfspand, plaatsen erfafscheiding en aanleggen
van twee inritten.

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje 'Bezwaar maken' verderop
hoe u dat kunt doen.
UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE PERSONEN
Uit onderzoek door team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij ingeschreven
stonden. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij heeft besloten om de onderstaande personen ambtshalve uit te
schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP):
Naam
Geboren op
		
Muñoz Sanchez, J. 04-10-1995
Sewgobind, R.R. 18-02-1977
Ben Abdenbi, A.
16-07-1997
Kerk, M.
07-05-1965
Hudson, R.
02-09-1985
Lisse, R.R.
30-06-1986
Winklaar, G.G.N. 16-03-1996
Trouwloon, S.I.A. 16-11-2017
Eke, M.
06-09-1984
Bekiru, O.
09-07-1969

Uitgeschreven
naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Uitgeschreven
op
10-07-2019
10-07-2019
23-07-2019
06-06-2019
24-07-2019
25-07-2019
22-07-2019
22-07-2019
25-07-2019
31-07-2019

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg
hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten,
rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële

ondersteuning, kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen
hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste
adres ingeschreven te staan. Wij verzoeken daarom iedereen die op de
hoogte is van het huidige adres van (één van de) bovenstaande
personen contact op te nemen met team Burgerzaken via (0299)
452 452.
BEZWAAR MAKEN
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. Als u dat van plan bent, neemt u dan eerst
telefonisch contact met ons op. Misschien komen we samen tot een
oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag
waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.
U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een
brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15,
1440 AA in Purmerend. Voor meer informatie zie:
www.purmerend.nl/bezwaar.
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van dit besluit;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een
volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.
Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit
besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er
is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag
spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u
griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD)
indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht

BEREIKBAARHEID GEMEENTE PURMEREND
Postadres		 Postbus 15, 1440 AA Purmerend
Telefoon		 0299-452 452
E-mail		purmerendtotaal@purmerend.nl
Web		
www.purmerend.nl
GemPurmerend
WhatsApp 06-222 46 060 (alleen berichten)
OPENINGSTIJDEN
Stadhuis		 Elke werkdag: 8.30 - 17.00 u
Burgerzaken Ma t/m Do 9.00 - 16.00 u | Do 18.00 - 20.00 u
		
Vr 9.00 - 12.00 u
Andere balies, Milieustraat, Werkplein:
Zie www.purmerend.nl/openingstijden of bel 0299-452 452.
COLOFON PURMEREND TOTAAL
Redactie Team Communicatie & Griffie | Oplage 37.000
Ontwerp LassooyDesign | Layout & drukwerk Rodi Media
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Een duik in de
Purmerendse historie
Deze stadswandelingen worden ieder jaar weer opgesteld door Ber de Lange – hij bepaalt de route en licht de hoogtepunten van de stad uit in een (gratis af te halen) informatieboekje. Een leuk feitje; inmiddels doet hij dit al 25 jaar! Dit jaar
verzorgt hij tevens op 12 september een interessante lezing over ‘Plekken van Plezier’, het thema van de Open Monumentendag. Wij spraken hierover met meneer De Lange.

hier samen met de Bibliotheek, de

vindt u het programma.

Vanaf maandag 9 september
(hele week)

Durf!
De taalgroepen op het NL Plein oefenen met het thema “Durf!”. Samen
praten we over wat u wel zou willen
bereiken maar niet durft. Ook is er
iedere dag een ‘Taalchallenge’; een
taalopdracht om uit te voeren.

Maandag 9 september

“Ik begin natuurlijk met het thema van
de Open Monumentendag als
uitgangspunt. Wat zijn dé locaties die
benoemd moeten worden als het op
vermaak en plezier aankomt? Dan duik
ik mijn archief in en ga ik struinen
naar geschikt beeldmateriaal. Vaak
komen dezelfde monumenten aan bod,
maar door er een andere draai aan te
geven is de wandeling toch elk jaar
weer vernieuwend. Bovendien probeer
ik ook de jongere geschiedenis hierin
mee te nemen; niet alleen het begin
van de vorige eeuw komt aan bod,
maar ook bijvoorbeeld de Marktfeesten
van 1984. Dat zorgt natuurlijk voor
variatie.”

Speeddate ‘Durf NL te spreken’:
anderstaligen in gesprek met
Nederlanders
15.00 - 16.00 uur, Bibliotheek
Waterland, Waterlandlaan 40.
Cursisten van Fiolet Taaltrainingen en
Vluchtelingenwerk Taalschool oefenen
met het voeren van korte gesprekken
in het Nederlands.
Spelen
Hele dag, ISTO Logopediepraktijk,
Waterlandlaan 81.
ISTO organiseert spelactiviteiten voor
kinderen met als thema “Durf!”.
Wouter van Kooten, projectleider bij
Garage2020, begeleidt deze dag. Deze
landelijke organisatie heeft al veel
bedrijven, instanties en organisaties
geholpen om met korte inspiratie
sessies te komen tot creatieve antwoorden op tal van vraagstukken
(www.garage2020.nl).

Welk(e) monument(en) zou men
volgens u écht moeten bezoeken
tijdens de Open Monumentendag?

“Dat is toch echt de Koepelkerk (SintNicolaaskerk). Van buiten ziet deze er
misschien niet heel spectaculair uit,
maar de binnenkant is prachtig. Dat
zou iedereen eens moeten zien. Ook
het oude stadhuis aan de Kaasmarkt is
zeker een bezoekje waard.”

Woensdag 11 september

Taalwandeling Purmerend
09.45 uur, vertrek vanaf Bibliotheek,
Waterlandlaan 40.
Samen Nederlands praten en
Purmerend verkennen. Ook de klas
van taalschool IVIO loopt mee.

Op 12 september geeft u een
lezing als startsein van de Open
Monumentendag. Waar gaat de
lezing over?

Kijk dan voor het volledige programma
op www.openmonumentendag.nl/
purmerend.

Stichting Lezen en Schrijven besteedt

thema dit jaar is ‘Durf!’. Hieronder

Hoe bepaalt u de inhoud en route
van de stadswandeling?

Meer informatie over de
activiteiten en geopende locaties
tijdens Open Monumentendag?

9 tot en met 15 september. De

aandacht aan in Purmerend. Het

“Die interesse begon eigenlijk klein met
het verzamelen van ansichtkaarten van
Purmerend. Daarnaast heb ik van 1969
tot 2001 bij de stedenbouw van de
gemeente gewerkt. Voor deze functie
maakte ik vaak foto’s van de stad,
waardoor ik al snel een groot archief
aan beeldmateriaal bij elkaar
verzamelde. Beeldmateriaal dat ik nu
vele jaren later nog altijd gebruik,
onder andere voor het boekje van de
stadswandeling.”

De lezing van Ber de Lange is gratis
en vindt plaats in de Sint-Nicolaaskerk.
Het programma start met een inloop
om 19.30 uur en de lezing begint vanaf
20.00 uur. Wilt u hier graag bij zijn?
Dan kunt u zich opgeven via
openmonumentendag@purmerend.nl.

De Week van de Alfabetisering is van

gemeente en de taalorganisaties

Vanwaar uw interesse in de
historie van Purmerend?

“Tijdens de lezing ga ik in op het
landelijke thema en komen een aantal
monumenten, locaties en evenementen
in de schijnwerpers te staan die
vermaak brachten, of brengen, voor de
Purmerenders. Het is een avond met
interessante historie en beeld- en
fotomateriaal.”

Week van de
Alfabetisering
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Voorleestip met Woezel&Pip op CJG
(Centrum Jeugd en Gezin)
08.30 tot 12.30 uur, CJG bij het
Triton, Triton 72.
Boekstartcoaches van Bibliotheek
Waterland geven voorleestips aan
ouders tijdens spreekuren van de consultatiebureaus. Gratis boekje van
Woezel en Pip om thuis voor te lezen.
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hanteren hun eigen parkeerbeleid.

Meer weten? Kijk dan op
www.bibliotheekwaterland.nl. Ook kunt
u bellen naar 06 14 305 887 of mailen
Voor vragen kunt u bellen met (0299)
naar nlplein@bibliotheekwaterland.nl.
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