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

11/04 Raadsvergadering
15/04 Monumenten en Welstandscommissie
18/04 Bezwaarschriftencommissie 
 

VUL ONZE ENQUÊTE ZWAAR VERKEER IN
Gemeente Waterland is naar aanleiding van de 
resultaten uit het actieplan verkeer binnenstad 
Monnickendam uit 2018, een vervolgonderzoek 
gestart naar het zware verkeer in de binnenstad 
van Monnickendam. Wij willen graag weten 
hoe het is gesteld met de overlast, veiligheid 
en klachten die zwaar verkeer mogelijk veroor-
zaakt in de binnenstad.

Om dit reëel in beeld te krijgen vragen wij u een 
vragenlijst in te vullen die hooguit 10 minuten 
van uw tijd kost. In de enquête vragen wij naar 
uw persoonlijke beleving van zwaar verkeer in 
de binnenstad en wat er naar uw mening verbe-
terd kan worden. 

Doet u mee aan het onderzoek? U helpt ons daar 
enorm mee. U kunt de enquête tot 30 april invullen 
via  www.waterland.nl/overlastzwaarverkeer.  
Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen door 
een e-mail te sturen aan verkeer@waterland.nl 
of door te bellen naar (0299) 658 585.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE TIJ-
DENS GOEDE VRIJDAG EN PASEN
Op vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag) en 
maandag 22 april (Tweede Paasdag) is het ge-
meentehuis dicht. Dit betekent dat ook alle af-
delingen, bureaus en balies zijn gesloten. Dit 
geldt ook voor de milieustraat. Op dinsdag 23 
april zijn wij u graag weer van dienst.
Op de hoogte blijven van openingstijden, 

nieuws en informatie van gemeente Waterland? 
Bezoek onze website www.waterland.nl en volg 
ons via Twitter of Facebook!

GEEF UW MENING OVER HET TOE-
KOMSTIG OPENBAAR VERVOER IN 
WATERLAND! 
Het openbaar vervoer in de regio Zaan-
streek-Waterland gaat in 2021 mogelijk veran-
deren. 
Hierbij vindt de Vervoerregio Amsterdam, als 
opdrachtgever van het openbaar vervoer, het 

belangrijk om te weten hoe onze inwoners er op 
dit moment over denken. U kunt hierover een 
enquête invullen op wijnemenjemee.nl  of uw 
mening, opmerking of suggestie e-mailen aan 
verkeer@waterland.nl.

Tips of vragen? Kom naar het Inloopspreekuur!
U bent ook van harte welkom om uw wensen 
en opmerkingen persoonlijk mee te geven aan 
wethouder Astrid van de Weijenberg. Ook deze 
input nemen wij als gemeente mee naar de Ver-
voerregio Amsterdam. 

Het inloopspreekuur met de wethouder vindt 
plaats op het gemeentehuis te Monnickendam 
op dinsdag 16 april tussen 17:00-18:00 uur. Aan-
melden hiervoor is niet nodig.

NU OOK ONDERGRONDSE PMD, GLAS 
EN KLEDINGCONTAINERS IN BROEK 
IN WATERLAND
Na Monnickendam en Ilpendam zijn nu ook in 
Broek in Waterland op twee locaties nieuwe 
ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Bij de 
ondergrondse afvalcontainers op de Eilandweg 
kunt u glas, oude kleding, PMD (plastic verpak-
kingsmateriaal, metaalverpakkingen en drank-
kartons) kwijt. Op het Nieuwland kunt u glas en 
oude kleding kwijt en wordt binnenkort de der-
de (pers)container voor PMD geplaatst. Moge-
lijk komt er op termijn nog een vierde container.

Hiermee zijn de bovengrondse containers uit 
het straatbeeld in Broek in Waterland verdwe-
nen en is er meer gebruiksgemak voor de inwo-
ners. De afvalcontainers staan nu namelijk langs 
doorgaande routes.  De maatregelen zijn geno-
men  in opdracht van de gemeenteraad,  in de 
verwachting dat de afvalscheidingspercentages 
omhoog gaan.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige tek-
sten 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 
bekendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage. 

Aanvraag
Uitdam
•  Zeedijk 2, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van een tijdelijke feesttent

Zuiderwoude
• Aandammergouw 10, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een kampeerterrein

Verleend
Broek in Waterland
•  Broekerkerk, evenementenvergunning en toe-

stemming klein kansspel, ‘Rommelmarkt Broeker-
kerk’ met het rad van avontuur

Marken
•  Havenbuurt tegenover 21, omgevingsvergunning, 

voor het vervangen van het ticket huisje van de 
Marken Express

Monnickendam
•  Avegaar 80, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een aanbouw aan de voorzijde en het 
vervangen van de kozijnen

•  Houtrib 35, omgevingsvergunning, voor het uit-
breiden van de woning

•  Jachthaven 1, omgevingsvergunning, voor het uit-
breiden van het Lake Land hotel

•  Wilhelminalaan 42, omgevingsvergunning, voor 
het dichtmetselen van de ramen in de zijgevel

•  Zuideinde 4, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van dakkapellen in het rechter en linker 
dakvlak

•  Zwaluwtong 17, omgevingsvergunning, voor het 
verbreden van de bestaande erker aan de voorge-
vel

Weigering
Monnickendam
•  Overleek 6, omgevingsvergunning, voor het bou-

wen van een overkapping

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 15
11 april 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!

Heb jij dienstverlening hoog in het vaandel? En wil je werken aan uitdagende opdrachten en je 
eigen ontwikkeling? Op dit moment zijn wij op zoek naar  diverse nieuwe collega’s:

Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid
(voor 36 uur per week)

Als beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid geef  je uitvoering aan veiligheidsprojecten 
op het gebied van integrale veiligheid. Je bent de schakel tussen het strategisch, tactisch en 

uitvoerend beleid. Vanuit je rol adviseer je de burgemeester en het college van burgemeester en 
wethouders en leg je verbinding met de andere beleidsdomeinen. Je vertaalt maatschappelijke 

ontwikkelingen in beleid en schrijft heldere en bondige advies- en beleidsnota’s.

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
(voor 36 uur per week)

Jouw taak is het om planologische initiatieven te begeleiden. Samenwerken is daarbij belangrijk. 
Je wilt graag samen optrekken met onze inwoners en hen zo goed mogelijk helpen. Je denkt met 
ze mee, je informeert hen over de spelregels en de voortgang. Wij zoeken een collega met enige 
jaren werkervaring op het vakgebied, uitstekende sociale vaardigheden en heel belangrijk: een 

dienstverlenende houding. 

Vergunningverlener WABO
(voor 36 uur per week)

Je beschikt over een afgeronde opleiding Bouwkunde. Ervaring met het toetsen van het bouwbe-
sluit en bestemmingplannen is een grote pre. Bij voorkeur beschik je al over het diploma AWB1 

of ben je al met deze opleiding gestart. 

Bekijk de volledige vacatures op www.waterland.nl/vacatures. 

 KICK-OFF OP 16 APRIL 2019 
IN DE BIERDERIJ

U heeft de uitnodiging voor de kick-off als 
start van de reeks discussiebijeenkomsten 
inmiddels ontvangen. Zoals uit het program-
ma blijkt, is de bedoeling van deze avond om 
onze inwoners te enthousiasmeren én te in-
spireren om deel te nemen aan de gesprek-
ken die in mei/juni in de kernen worden geor-
ganiseerd. Want we vinden het belangrijk dat 
u ons laat weten hoe u tegen de bestuurlijke 
toekomst van Waterland aankijkt. 

Tijdens de kick-off geven we u een ludiek 
inkijkje in hoe door de eeuwen in onze regio 
ideeën en plannen rondom samenwerking 
vorm kregen en gaat burgemeester Luzette 
Kroon in gesprek met een panel. Dat panel 
bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, kern- en dorpsraden en jonge-
ren. De burgemeester schroomt waarschijn-
lijk niet om ook het publiek bij de discussies 
te betrekken. Alles met de bedoeling dat u 
straks bij u in de buurt met elkaar in gesprek 
gaat en aangeeft wat u belangrijk vindt voor 
de toekomst van gemeente Waterland! 

BESTUURLIJKE TOEKOMST


