
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.

14/03 Raadsvergadering
18/03 Monumenten en welstandscommissie 
21/03 Bezwaarschriftencommissie  

OMROEP PIM: LOKALE OMROEPEN 
ORGANISEREN LIVE-DEBAT
WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 
Aanstaande zaterdagmiddag 16 maart van-
af 14.00 uur organiseert de Lokale Omroep 
Landsmeer in samenwerking met Omroep PIM 
uit Monnickendam een live-debat programma 
over de aanstaande verkiezingen voor de wa-
terschappen. De vertegenwoordigers van alle 9 
partijen zijn bij dit debat aanwezig. U bent van 
harte welkom om dit debat bij te wonen. Om 
13.30 uur gaat de raadszaal open en om 14.00 
uur begint de live-uitzending.

ZATERDAG 23 MAART: 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG
De landelijke Opschoondag kun je zien als een 
gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Hij vindt 
elk jaar in de laatste week van maart plaats. Het 
is een dag waarop Nederlanders met hun buren, 
vereniging, de sportclub, school of hun collega’s 
samen hun buurt schoonmaken. 

Deelname aan de Landelijke Opschoondag is 
vrijblijvend maar voor velen vanzelfsprekend 
geworden. In heel Nederland organiseren inwo-
ners, bedrijven, verenigingen en groeperingen 
zelf een schoonmaakactie of ondersteunen lo-
kale schoonmaakactiviteiten. Meedoen aan de 
Landelijke Opschoondag helpt de band tussen 
je inwoners, medewerkers of klanten en je orga-
nisatie versterken. 

Deelnemers in Waterland kunnen gezamenlijk 
initiatieven opzetten of zelfstandig aan de gang 
gaan. Enthousiast geworden? Gemeente Wa-
terland heeft handige vuilknijpers en blauwe 
inzamelzakken ter beschikking. De vuilknijpers 
levert u achteraf weer in en het verzamelde afval 
biedt u via de huisvuilinzameling aan. 

Voor materiaal (vuilknijper en/of afvalzakken) 
kunt u contact opnemen met onze buitendienst 
via telefoonnummer (06) 53 17 40 33.

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 medi-
um 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. 

Aanvraag
Broek in Waterland
• Nieuwland 16, omgevingsvergunning, realiseren 
van een dakopbouw
•  Kerkplein 11, omgevingsvergunning, wijzigen van 

de erfafscheiding ten behoeve van uitrit van 2 par-
keerplaatsen

Ilpendam
•  Hofweg 9, omgevingsvergunning, aanleggen van 

een dam en het realiseren van een uitrit

Monnickendam
•  Dissel 56, omgevingsvergunning, bouwen van 

een berging met een overkapping

Watergang
•  De Dollard 17, omgevingsvergunning, plaatsen 

van een nieuwe entree en plaatsen van twee ko-
zijnen

Verleend:
Monnickendam
•  Havenstraat 22, omgevingsvergunning, uitbrei-

den van de zuidloods

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•  Kennisgeving, toewijzen gehandicaptenparkeer-

plaats voor de bewoner(s) van Lindegracht 14, aan 
het Doelenerf, Monnickendam

•  Ter inzage legging, ontwerp omgevingsplan Mon-
nickendam – Galgeriet 2019, Monnickendam

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
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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:

Vacature managementondersteuner sociaal domein 
(voor 20-24 uur per week)

Je ondersteunt de teamleden en de domeinmanager bij het bewaken van de gemaakte resultaat-
afspraken binnen het sociaal domein. Bekijk de volledige vacature www.waterland.nl/vacatures. 

Griffier 
(voor 30-36 uur per week)

We zoeken een griffier die zijn of haar mannetje/vrouwtje staat. Gezien de schaalgrootte van 
de gemeente Waterland is de raadsgriffier een praktisch ingestelde denker en doener met 

hands-onmentaliteit, die werkzaamheden van verschillend niveau kan uitvoeren. Om de inhoud 
van de functie goed te kunnen vormgeven, is een dosis relativeringsvermogen en gevoel voor 
humor op zijn tijd nodig. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en geeft mede 

vorm aan de samenwerking van de raad met het college van B&W, de gemeentesecretaris en de 
ambtelijke organisatie. Bekijk de volledige vacature op www.waterland.nl/vacatures.  

Twee beleidsmedewerkers 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. Bekijk de volledige vacature op www.waterland.nl/vacatures.  

Voor gemeenten Waterland en Landsmeer: een HR adviseur 
(voor 24 uur per week)

Jij bent een onmisbare schakel in ons HR team die de verbinding vormt tussen CAR-UWO en de 
uitvoering van het arbeidsrecht door de WNRA. Jij kent de gemeentelijke besluitvormingsproces-
sen en de rollen die daarmee samenhangen. Je adviseert over (nieuwe) wetgeving, actualiseert 

bestaande regelingen en ontwikkelt nieuw beleid. Bekijk de volledige vacature op 
www.waterland.nl/vacatures.  

Beleidsmedewerker Openbare orde & veiligheid 
(voor 36 uur per week)

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 legt verbinding met de an-
dere beleidsdomeinen. Je vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in beleid en schrijft heldere 
en bondige advies- en beleidsnota’s. Als Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid geef  

je uitvoering aan veiligheidsprojecten op het gebied van integrale veiligheid. Bekijk de volledige 
vacature op www.waterland.nl/vacatures.

Op 20 maart 2019, van 7.30 tot 21.00 uur kunt u  een 
stem uitbrengen voor de gecombineerde verkiezin-
gen van de provinciale staten en het waterschap Hol-
lands Noorderkwartier.

Stempas 
U ontvangt uiterlijk 6 maart 2019 uw stempas. Met 
deze stempas kunt u in elk willekeurig stembureau in 
de gemeente Waterland uw stem uitbrengen. Bewaar 
de stempas goed, want zonder de op naam gestelde 
stempas kunt u niet stemmen. Voor deze verkiezing 
moet u beide stempassen (provinciale staten en wa-
terschap meebrengen). 

Als u geen stempas heeft ontvangen of niet meer 
kunt vinden, dan kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019, 
12.00 uur persoonlijk (met legitimatie) bij de afdeling 
Publiekszaken, Pierebaan 3 te Monnickendam, een 
vervangende stempas aanvragen. Alleen met de ver-
vangende stempas kunt u stemmen. Zonder stempas 
kunt u niet aan de stemming deelnemen. 

Identiteitsbewijs meenemen! 
Bij het uitbrengen van uw stem op 20 maart 2019 
moet u uw stempassen én een identiteitsbewijs mee-
brengen. Het is niet mogelijk om alleen op vertoon 
van een identiteitsbewijs te stemmen. Uw identiteits-
bewijs mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen. Toe-
gelaten Nederlandse identiteitsbewijzen zijn: pas-
poort; identiteitskaart; rijbewijs. Niet-Nederlanders 
kunnen zich identificeren met de volgende bewijzen: 
Nederlandse documenten voor geprivilegieerden; 
paspoort van een EU-lidstaat*; identiteitskaart van 
een EU-lidstaat*; rijbewijs van een EU-lidstaat*; Ne-

derlands verblijfsdocument. (* inclusief IJsland Liech-
tenstein en Noorwegen).  Niet EU-burgers moeten 
een vreemdelingendocument tonen. Zij kunnen niet 
stemmen met een identiteitsbewijs uit het land van 
herkomst.

Waar kunt u in Waterland stemmen?
Een overzicht van alle stembureaus wordt, samen 
met de kandidatenlijsten, huis aan huis verspreid.

Stembureaus in Waterland:
•  Ned.Herv. Weeshuis, Weezenland 16, Monnicken-

dam
•  Zorgcentra Evean Swaensborch, Swaensborch 11, 

Monnickendam
•  Openbare basisschool De Fuut, Avegaar 85, Mon-

nickendam
• Gemeentehuis, Pierebaan 3, Monnickendam
• Sporthal ‘t Spil, ’t Spil 22, Monnickendam
• Karmac Bibliotheek, ’t Spil 19, Monnickendam

• Het Hart van Katwoude, Hoogedijk 27, Katwoude
• Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken
•  Karmac Bibliotheek, Leeteinde 16, Broek in Water-

land
•  Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, 

Broek in Waterland 
•  Obs De Overhaal, Zuiderwouder Dorpsstraat 41, 

Zuiderwoude
• Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, Ilpendam
•  Dorpshuis De Nieuwe Boet, Kanaaldijk 33 (Boet-

plein), Watergang

Meer informatie? 
Meer informatie over de verkiezingen en het stem-
men (stempas, volmachtbewijs, stembureaus) kunt 
u op www.waterland.nl/verkiezingen vinden. Bellen 
kan ook, via (0299) 658 585. Onze collega’s van Pu-
bliekszaken staan u graag te woord.

20 MAART: VERKIEZINGEN


