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Gemeente Graft-De Rijp
Uw gemeente in 2009

voor aan de gemeente zonder dat u direct een aanvraag
bouwvergunning indient. Op deze manier kunt u, voordat
het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of de gemeente
in principe positief tegenover uw voorgenomen bouwplannen
staat. Het aantal positief beoordeelde plannen lag in 2009
(52%), hoger dan in 2008 (35%). De kwaliteit van de ingediende plannen is steeds beter. De afdeling stuurt hierop
door vooraf goede informatie te verstrekken over de aan te
leveren gegevens. Met succes!

Ontbijten met de burgemeester?

Wilt u graag met de burgemeester van gedachten wisselen over
onderwerpen als dienstverlening, burgerparticipatie of vandalisme? Schrijft u zich dan - uiterlijk dinsdag 22 juni - in voor
het ontbijt met de burgemeester. Op dinsdag 6 juli deelt burgemeester Ria Oosterop-Van Leussen de ontbijttafel met tien inwoners van de gemeente Graft-De Rijp. Zij raakt graag met
u in gesprek. Dus, heeft u iets te vertellen of heeft u
een prangende vraag. Ga naar onze website www.
graftderijp.nl, vul uw gegevens in én laat ons weten waar u het over wilt hebben. Als er meer dan
tien inschrijvers zijn, maken wij de keuze op basis
van een loting.
Wij zijn er voor u!
Of u nou naar het gemeentehuis komt, ons belt of onze website bezoekt, wij willen u goed van dienst zijn. In 2009 zijn
wij druk geweest met de voorbereidingen voor een nieuw
loket Burgerzaken en de invoering van andere openingstijden.
Resultaat hiervan is een loket met meer privacy voor u.
Bovendien kunnen wij nu twee mensen tegelijkertijd helpen,
dat zorgt natuurlijk voor kortere rijen. Wij begrijpen dat het
soms lastig is om tijdens kantooruren naar het gemeentehuis
te komen voor een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Daarom is het nu ook mogelijk om elke derde donderdag
van de maand ’s avonds tot 19.00 uur uw zaken bij Burgerzaken
te regelen.
Website
Het afgelopen jaar hebben wij ons ook gericht op het verbeteren
van de gemeentelijke website. Op onze website staat veel informatie over de gemeente en waar wij ons mee bezighouden.
Zo kunt u er wekelijks de besluitenlijst van de vergadering van
burgemeester en wethouders lezen. In februari van dit jaar,
lanceerden we een nieuw vormgegeven en anders ingedeelde
site. Een grote vooruitgang, maar we zijn er nog niet. Dit jaar
werken we er hard aan om de website ook inhoudelijk meer aan
uw wensen te laten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om producten digitaal af te nemen of bijvoorbeeld
meldingen Openbare ruimte via de website door te geven.
Onze website kan rekenen op gemiddeld 2500 bezoekers per
maand. Dat is hetzelfde aantal als in 2008. Echte piekdagen
waren er in 2009 niet. Het grootste aantal bezoekers werd op
27 april gehaald. De site werd die dag door 139 mensen bekeken.

Het aantal ingediende bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures is in 2009 ten opzichte van 2008 nagenoeg gelijk
gebleven.

Waar kreeg de balie burgerzaken in 2009
zoal mee te maken?
2007
2008
2009
905

805

860

Identiteitskaart

403

235

459

Rijbewijs

883

832

891

Verklaring omtrent
gedrag (VOG)

115

152

133

Geboorteaangifte

54

50

66

Overlijdenaangifte

53

37

44

Huwelijken

49

72

52

Balie bouwzaken
Wilt u verbouwen, of iets weten over bestemmingsplannen,
bouwverordeningen, bouwprocedures, vrijstellingen, milieu
en ga zo maar door, dan verwijzen wij u naar onze balie
bouwzaken.

De afdeling bouwen heeft in 2009 veel tijd gestoken in de
voorbereidingen op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt de omgevingsvergunning. Dit
is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het huidige
toetsingskader. De invoering van de Wabo moet leiden tot
minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers,
betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en
burgers, kortere procedures en geen tegenstrijdige voorschriften.

Wmo-loket
Sinds april 2008 werken de gemeenten Graft-De Rijp, Beemster
en Schermer samen in het Wmo-loket. Het loket biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen.
Wat deze ondersteuning precies is, verschilt van persoon tot
persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel
nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen kunnen niet
zonder hulp in het huishouden of een bepaalde aanpassing
aan hun woning. Het Wmo-loket is gevestigd in het gemeentehuis van Beemster. Op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur
kunt u daar terecht. Ook is het loket op dezelfde tijden bereikbaar via (0299) 68 21 47. In 2009 werden de uitkomsten van
het eerste gezamenlijke onderzoek naar de klanttevredenheid
bekend. De aanvraagprocedure werd beoordeeld met een 7,1.
Het meest tevreden zijn mensen over hoe zij werden behandeld
tijdens de aanvraag. Ook kwam er een aantal verbeterpunten
uit het onderzoek naar voren. Samen met de Wmo-cliëntenraad zetten de medewerkers zich in om de kwaliteit van het
Wmo-loket op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

Wat vindt u daarvan?
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Spreekrecht

Raadzaal Gemeentehuis

De bestaande bomen langs het Zuideinde werden gekapt. De
keuze voor deze inrichting is in overleg tussen bewoners en
de gemeente tot stand gekomen.
Parkeerplaats Noordeinde
In de oude kern bestond grote behoefte aan extra parkeerplaatsen. Daarom is het plein achter Noordeinde 22/24 aangepast tot parkeerterrein. In het verleden kon men hier alleen
in geval van evenementen parkeren. Ook knapten we het
speelveldje op het plein op. Of er nieuwe speeltoestellen
moeten komen, bekijken we dit jaar met de buurt.

Spreekuur
De huidige aanvragen voor een bouwvergunning passen
vaak niet (meer) in het verouderde planologische beleid dat
in de huidige - vaak sterk verouderde - bestemmingsplannen
is vastgelegd. Om die reden wordt al een tijdje hard gewerkt
aan de actualisatie van alle verouderde bestemmingsplannen.

In 2009 zijn er meer principeverzoeken (44) ontvangen dan
in 2008 (34). Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan

2500

Maar ook ideeën over de toekomst van de sportaccommodaties staan erin. De komende periode werkt de gemeente
samen met externe partners hard aan deze plannen. Met als
doel onze gemeente vitaal te houden.

Het aantal ingediende bouwaanvragen is in 2009 – ten opzichte van 2008 – met 12% gedaald. Deze daling is mede te
wijten aan het economische klimaat in Nederland.

Balie Burgerzaken
Heeft u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart nodig?
Dan gaat u naar de balie Burgerzaken. Ook voor inlichtingen
uit de gemeentelijke basisadministratie, aangifte geboorte,
huwelijk, overlijden, echtscheiding, naturalisatie, verkiezingen,
verhuizing en emigratie kunt u daar terecht.

Paspoort

burgerjaarverslag

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom willen wij graag
dat u actief meedenkt over wat er in uw gemeente gebeurt.
Dat kan op heel veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan inspraakprocedures, de mogelijkheid om bezwaar en beroep
aan te tekenen tegen beslissingen en de mogelijkheid om in
te spreken tijdens openbare commissievergaderingen. Maar
er is nog veel meer mogelijk. Wij bekijken per situatie welke
vorm van participatie het best aansluit. Zo organiseerden wij
bewonersavonden over de herinrichting van het Oosterpark
en de Beatrixstraat. De Beatrixstraat heeft inmiddels een
nieuw gezicht gekregen, de plannen voor het Oosterpark
worden in 2010 verder uitgewerkt.
Kralingergracht
In 2009 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de vernieuwing van de kademuur langs de Kralingergracht. Het is
een complex project en alle voorbereidingen zijn in overleg
met de direct aanwonenden uitgevoerd. In 2009 zat de gemeente drie keer om de tafel met bewoners. In 2010 volgde
nog een bijeenkomst. Uitgebreid bodemonderzoek was ook
onderdeel van de voorbereidingen. In december 2009 is het
project openbaar aanbesteed. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.
Herinrichting Zuideinde
Bewoners van het Zuideinde hebben in 2009 hun woonomgeving zien veranderen. Er staat een nieuwe haag tussen de
weg en het voetpad en aan de waterkant staan nieuwe bomen.

De burgemeester en wethouders hebben
geen vast spreekuur. Wilt u graag iets met
hen bespreken, dan kunt u natuurlijk wel
een afspraak maken met de portefeuillehouder. In 2009 maakten inwoners van
onze gemeente daar regelmatig gebruik
van. Daarvoor belt u met Karin Ossebaar,
telefoonnummer (0299) 39 19 94.
Herinrichting Bellesloot
In 2009 is er flink gewerkt aan het rioleringsnetwerk onder
de Bellesloot. Op dit moment zijn er weer volop werkzaamheden gaande. De straat wordt namelijk opnieuw ingericht.
Dat is nodig om de parkeermogelijkheden en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Met bewoners van de Bellesloot én met omwonenden is in
2009 ook intensief overlegd.
Groot onderhoud riolering
De Bellesloot was niet de enige straat waar in 2009 werkzaamheden aan het riool plaatsvonden. In totaal is in 2009 1200
meter rioolbuis gerenoveerd door middel van de zogenaamde
kousmethode. Daardoor duurden de werkzaamheden niet
heel erg lang en hadden bewoners weinig overlast.
Alle gemeentelijke drukriolen zijn in 2009 geautomatiseerd.
Vitale gemeente
In 2008 stelden wij een structuurvisie op voor onze gemeente.
Het doel van deze visie is om alle ruimtelijke ontwikkelingen
vast te leggen. Dat is nodig om in de toekomst een vitale
gemeente te kunnen blijven. We deden dat niet alleen; een
stedenbouwkundig bureau en een klankbordgroep die bestond
uit bewoners, hebben uitgebreid gesproken en nagedacht
over de toekomst van onze gemeente. In de structuurvisie
staan verschillende projecten genoemd, bijvoorbeeld woningbouw in De Pauw en het uitbreiden van Het Boegbeeld.

Het doet ons daarom goed om te zien dat de raads- en commissievergaderingen altijd goed worden bezocht door inwoners van
onze gemeente. In 2009 hebben zeven mensen gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om in te spreken. U kunt dan uw mening
geven over een onderwerp dat op de agenda van de vergadering staat. In 2009 ging het bijvoorbeeld over de herinrichting
Bellesloot, de bibliotheek en het visiedocument WNK. De
agenda’s van de vergaderingen staan op www.graftderijp.nl.

Als dingen niet gaan zoals u wilt
U kunt er vanuit gaan dat wij als gemeente zo zorgvuldig
mogelijk werken. Het kan natuurlijk altijd zo zijn, dat wij
een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Soms terecht, soms onterecht. Misschien vindt u wel dat we de waarde
van uw woning te hoog hebben ingeschat of dat we u onterecht
korten op uw uitkering. Als dat zo is, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht of bezwaarschift in te dienen.
Bezwaarschriften
Wanneer een burger, bedrijf of instelling het niet eens is met
een besluit van de gemeente, kan hiertegen een bezwaarschrift
worden ingediend. Wij hebben bijvoorbeeld uw buurman
een bouwvergunning verleend of een vergunning afgegeven
voor een evenement in uw directe omgeving. Het gaat dus
om besluiten die u direct raken.
Vanaf 1 januari is er in de gemeente Graft-De Rijp een onafhankelijke ‘commissie bezwaarschriften’. Het advies van de
commissie is niet bindend, maar dwingt het bestuursorgaan
wel om na te denken of het genomen besluit al dan niet
moet worden gehandhaafd. In 2009 vergaderde de commissie
- die uit vijf personen bestaat - veertien keer. Zij hebben zich
gebogen over 37 bezwaarschriften. De bezwaarschriften gingen
onder meer over; kapvergunningen, handhaving en de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Van de 37 bezwaarschriften
werden er 15 ongegrond verklaard, 8 (gedeeltelijk) gegrond,
de overige bezwaarschriften waren niet-ontvankelijk of werden
ingetrokken.

Informatierubriek in De Uitkomst

Wekelijks brengen wij u in huis-aan-huisblad
De Uitkomst op de hoogte van de aangevraagde en afgegeven bouwvergunningen,
geboorten, huwelijken, wegafsluitingen en
ga zo maar door. Dat noemen we de officiële
mededelingen. Daarnaast leest u er ook de
laatste nieuwsberichten.
Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door het
gemeentebestuur of haar medewerkers bent behandeld, dan
kunt u een klacht indienen. Daarmee geeft u de gemeente de

De populairste trouwdag in 2009 was
7 augustus (07-08-09). Als het op namen
aankomt, zijn de inwoners van onze
gemeente erg origineel. Van de 66 kinderen
die in 2009 ter wereld kwamen, kregen er
niet twee dezelfde naam.
kans om scheve zaken recht te trekken en de dienstverlening
te verbeteren. Binnen zes weken krijgt u van het college van
burgemeester en wethouders antwoord op uw klacht. Bent u
niet tevreden over de wijze waarop uw klacht door de gemeente
is behandeld, dan kunt u uw klacht in tweede instantie indienen bij de ombudsman. Zie voor meer informatie www.ombudsman.nl. In 2009 is er - net als in 2008- geen klacht bij de
gemeente of bij de ombudsman ingediend.

Meldpunt openbare ruimte
Als u klachten en/of vragen over de openbare ruimte heeft,
bijvoorbeeld over het ophalen van huis- en grofvuil, rioolverstoppingen of over onderhoud van wegen of groen, dan kunt
u bellen met het meldpunt openbare ruimte. In onderstaande
tabel staan de meldingen weergegeven. De meeste meldingen
gaan ook dit jaar weer over riolering en openbare verlichting.

Soort melding

2007

2008

2009

Riolering

317

244

340

Wegen

15

9

12

Ledigingproblemen
afvalinzameling

13

20

19

Openbare verlichting

288

293

259

Grofvuil

67

60

70

Overige (o.a. openbaar
groen en afvalinzameling)

222

191

63

Totaal

922

857

763

Het aantal meldingen van rioolstoringen in 2009 is hoger
ten opzicht van voorgaande jaren. Dit komt als gevolg van
alle werkzaamheden ten behoeve van de automatisering van
de drukriolering. Bij de aanvang van het project zijn er wat
opstartproblemen geweest en dit heeft geleidt tot extra storingsmeldingen bij het meldpunt.

Meldpunt Openbare Orde en Veiligheid
Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast, of
andere (kleine) ergernissen, dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen
per week bellen met het meldpunt Openbare Orde en Veiligheid (0226-36 02 33). In 2009 kwamen er bij het meldpunt
24 meldingen van vandalisme binnen. Denk daarbij aan
bekraste auto’s, afgebroken autospiegels, omgegooide bloempotten of graffiti op gevels. Onlangs heeft burgemeester Ria
Oosterop-Van Leussen inwoners van onze gemeente opgeroepen om zelf een belangrijke bijdrage te leveren aan het
voorkomen en oplossen van vernielingen.

Wie zitten er in de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Graft-De Rijp bestaat
uit dertien leden. Vanaf april dit jaar, vormen
de PvdA en Het Verschil een coalitie en in
de oppisitie zitten de VVD en het CDA.
Wilt u wel eens weten hoe de raadsleden eruit
zien? Neem en kijkje op www.graftderijp.nl
onder Bestuur en Organisatie/Gemeenteraad of kom eens een keer naar een vergadering van de gemeenteraad.

Kralingergracht

