
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het gemeen-
tehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen 
zijn openbaar, u bent dus altijd welkom om ver-
gaderingen bij te wonen. Aanvang is 19.30 uur. 
Voor de agendapunten van de vergaderingen 
verwijzen wij u graag naar www.gemeenteraad-
waterland.nl. De vergaderingen van de gemeen-
teraad kunt u live volgen via onze website en via 
Omroep PIM.  Zie voor  andere vergaderingen 
ook onze agenda op www.waterland.nl.

12/07 Zitting bezwaarschriftencommissie
12/07 Voorbereidende raadsvergadering
19/07 Raadsvergadering
23/07 Monumenten en Welstandscommissie

ECHTPAAR SLAGTER-KOK 60 JAAR 
GETROUWD

Op 13 juni 2018 waren de heer en mevrouw Slag-
ter-Kok maar liefst 60 jaar getrouwd. De heer 
Slagter is geboren in Den Helder en mevrouw 
Slagter-Kok is geboren in Nijeveen. Daar zijn zij 
ook getrouwd. Zij wonen sinds 28 oktober 2002 
op hun huidige adres in Broek in Waterland. 
Eerder woonden zij op een ander adres in Broek 
in Waterland. Burgemeester Kroon ging bij het 
echtpaar op bezoek om hen te feliciteren met dit 
huwelijksjubileum. 

INVOERING VERSCHILLENDE BLAUWE 
ZONES BINNENSTAD MONNICKENDAM 
Op 1 mei 2018 heeft het college besloten om 
11 parkeerplaatsen op het Verenigingsplein in 
Monnickendam aan te wijzen als een blauwe 
zone. Deze maatregel is één van de resultaten 
van de enquête rondom het verkeersplan bin-
nenstad Monnickendam die eerder dit jaar is 
gehouden. De blauwe zone geldt op maandag 
tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. De 
maximale parkeerduur bedraagt anderhalf uur. 

Naast de blauwe zone worden er zogenaamde 
“kortparkeerplaatsen” in de binnenstad aange-
bracht. Deze kortparkeerplaatsen zijn bedoeld 
voor winkelend publiek en er kan hier maxi-
maal een half uur geparkeerd worden. Op de 
volgende locaties komen kortparkeerplaatsen: 
Noordeinde (tegenover huisnummer 39), Gooi-
sche Kaai (tegenover huisnummer 1) en Haring-
burgwal (tegenover huisnummer 6).

Door het instellen van een maximale parkeertijd 
van anderhalf uur op het Verenigingsplein en 
een halfuur voor de overige locaties worden au-
tomobilisten die lang willen parkeren gedwon-
gen aan de rand van de binnenstad te parkeren. 
Hierdoor is er meer ruimte voor winkelend pu-
bliek en bezoekers van de binnenstad. U hoeft 
geen ontheffing aan te vragen voor de blauwe 
zones.  Voor de blauwe zone (vanaf 15 juli 2018) 
heeft u alleen een (blauwe) parkeerschijf nodig.

Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen, opmerkingen en/of aandachts-
punten? Geeft u die dan aan ons door via: 
verkeer@waterland.nl. Graag met als onder-
werpstitel “invoering blauwe zones binnenstad 
Monnickendam”.

INZAMELING GROFVUIL
In Waterland wordt grofvuil opgehaald door RE-
MONDIS Nederland. Wilt u ook uw grofvuil laten 
ophalen? Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u wat 
de ophaaldatum is voor uw wijk. Heeft u liever 
een afvalkalender op papier? U kunt via Mijn-
Afvalwijzer ook een kalender uitprinten voor 
uw eigen adres. U kunt uw grofvuil tot 1 dag 
voor inzameling bij REMONDIS aanmelden via  
www.remondisnederland.nl/waterland. Op het 
formulier staat wat er als grofvuil geaccepteerd 
en opgehaald wordt.

Contact
Voor vragen over afvalinzameling of ophalen 
grofvuil kunt u REMONDIS van maandag tot 
en met vrijdag tussen 09.00 en 15.30 uur tele-
fonisch (0299) 407 671 bereiken. Ook kunt via 
dat telefoonnummer vragen stellen of klach-
ten over de afvalinzameling doorgeven. Een 
e-mail sturen kan ook via het e-mailadres:  
waterland@remondis.nl.

INLOOPAVOND EENRICHTINGSVER-
KEER EN HERINRICHTINGSPLANNEN 
RONDOM SCHOLEN IN ILPENDAM
De veiligheid rondom de scholen in Ilpendam 
is al enige tijd een discussiepunt in de wijk. 
Wij krijgen hier ook veel vragen en meldingen 
over. Om die reden hebben wij naar een goede 
oplossing gezocht om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Het voorstel is om eenrichtings-
verkeer rondom de scholen in te stellen. Wij 
willen u als inwoner en gebruiker graag bij het 
ontwerp betrekken. U bent dan ook van harte 
uitgenodigd voor een inloopavond op don-
derdag 12 juli is. Deze avond vindt plaats van 

19.00 - 20.30 uur in de kantine van SV Ilpendam.  
Tijdens de inloopavond presenteren wij het 
schetsontwerp en zijn er vanuit de gemeente 
vertegenwoordigers aanwezig om uw wensen 
te inventariseren en eventuele vragen te beant-
woorden. 
Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar 
wel graag bij het ontwerp worden betrok-
ken, dan kunt u contact opnemen met de heer  
W. Derks, bereikbaar per telefoon (0299) 
658578 of via de mail op verkeer@waterland.nl. 

UW VRAAG – ONS ANTWOORD VIA 
SOCIAL MEDIA
Steeds meer mensen gebruiken social media. 
Ook gemeente Waterland is te vinden op Twit-
ter (@gem_waterland) en op Facebook. Wilt u 
meer weten over de gemeente of heeft u een 
vraag of een tip? Deel deze dan met ons webca-
reteam via Twitter of Facebook. Op werkdagen 
staan onze webcare medewerkers tussen 9.00 
en 17.00 uur klaar om antwoord te geven op vra-
gen en meldingen. Wij proberen u altijd binnen 
24 uur een reactie te sturen. Staat het antwoord 
op uw vraag op onze website? Dan krijgt u een 
antwoord met verwijzing naar de desbetref-
fende informatiepagina.  Niet alle informatie is 
altijd binnen een dag voorhanden. In dat geval 
ontvangt u van ons een bericht dat we  er later 
bij u op terugkomen.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op www. 
officielebekendmakingen.nl, ons officiële medium 
voor bekendmakingen. Via onze website www. 
waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Aangevraagd
Broek in Waterland:
•	 	Roomeinde	 15,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een berging
•	 	Broekermeerdijk	23,	omgevingsvergunning,	intern	

verbouwen van de woning en het realiseren van 
een overkapping met een balkon

Katwoude:
•	 	Lagedijk	 7,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	 van	

een bedrijfswoning

Marken:
•	 	Westerstraat	 9,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van zonnepanelen in het voorgeveldakvlak

Monnickendam:
•	 	Havenstraat	 34,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van een airco unit

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 	Heemsweer	 34,	 weigering	 aanvraag	 omgevings-

vergunning, realiseren van een dakkapel in het 
rechterzijdakvlak en het achterdakvlak

•	 	Broekermeerdijk	 27	 WS,	 omgevingsvergunning,	
realiseren van een berging

Marken:
•	 	Havenbuurt	tegenover	36,	omgevingsvergunning,	

innemen van een ligplaats met permanente bewo-
ning van een boot.

Monnickendam:
•	 	Haringburgwal	6,	omgevingsvergunning,	benutten	

van een ruimte ten behoeve van een fysiothera-
peut.

Uitdam:
•	 	Nabij	 Zeedijk	3,	omgevingsvergunning,	herinrich-

ting graslandpercelen door het vervangen van dui-
kers, het plaatsen van veekering, damwanden met 

schottenbalk, inlaatconstructie en het uitgraven 
van een greppel

Kennisgeving, bekendmaking, ter inzage:
•	 	Weigering	 verklaring	 van	 geen	 bedenkingen	 en	

weigering omgevingsvergunning afwijken bestem-
mingsplan voor het innemen van een ligplaats 
voor permanente bewoning van een zeilboot op 
het perceel Havenbuurt tegenover 36, Marken

•	 	Wijziging	van	de	Re-integratieverordening	Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015

•	 	Wijziging	van	de	Verordening	Loonkostensubsidie	
Participatiewet gemeente Waterland 2015

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam

Openingstijden gemeentehuis:  
Maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag 09.00 - 12.30 uur.
Woensdag 08.00 - 16.00 uur
Donderdagavond 18.00 - 20.00 uur

Openingstijden gemeentewerf: 
Maandag t/m donderdag 08.00 - 12.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur
Zaterdag (1e en 3e zaterdag van de maand) 09.00 - 12.00 uur

Week 28
12 juli 2018

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Begin juli 2018 hebben burgemeester Luzette 
Kroon en Ilse Raasing, directeur Stichting 
Kinderopvang Waterland, een overeenkomst 
getekend waarmee beide organisaties een 
langdurige samenwerking zijn aangegaan. 
De overeenkomst betreft de (ver)huur van 
een deel van de te renoveren openbare basis-
school De Fuut. 

Renovatie
Inmiddels is een start gemaakt met het op-
knappen van het gebouw van De Fuut. De 
leerlingen zijn daarom verhuisd naar het 

schoolgebouw waar voorheen de Willem 
de Zwijgerschool in gehuisvest was. Zodra 
de renovatie is afgerond, wordt het gebouw 
weer gebruikt door de leerlingen van De Fuut 
en Stichting Kinderopvang. Daarnaast zijn 
er dan nog twee lokalen beschikbaar die als 
flexlocatie door de gemeente gebruikt kun-
nen worden indien er tijdelijk extra ruimte 
voor een basisschool nodig is. 
Het hele proces heeft een flinke voorberei-
dingstijd in beslag genomen en mede dankzij 
het schoolbestuur SPOOR is deze stap moge-
lijk geworden. 
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