
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.

18/04  Bezwaarschriftencommissie 
29/04  Vergadering monumenten- 
  en welstandscommissie

 

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!
Op dit moment hebben wij diverse leuke en uit-
dagende vacatures: 
Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veilig-
heid (36 uur per week) / Beleidsmedewerker 
ruimtelijke ordening (36 uur per week) / Ver-
gunningverlener WABO (36 uur per week). Ben 
je geïnteresseerd? Kijk snel op onze website 
www.waterland.nl/vacatures. 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE 
TIJDENS 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. 

AANSLAG GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN 2019
Op 31 januari 2019 heeft u de aanslag gemeente-
lijke belastingen van ons ontvangen. De uiterste 
datum waarop de betaling moet plaatsvinden 
is  30 april 2019. Zorgt u voor tijdige betaling? 
Want na die datum volgt een aanmaning met 
extra kosten. Indien uw aanslag automatisch 
wordt geïncasseerd, is deze vervaldatum niet 
van toepassing. Heeft u vragen? Neemt u dan 
telefonisch contact met ons op via (0299) 658 
569.

SPEELVELDJE AAN DE VESTING 
TIJDELIJK DICHT
Het speelveldje aan de vesting in het verlengde 
van de Tuinstraat is onlangs opgehoogd en op-
nieuw ingezaaid met gras. Gras geeft een veilige  
ondergrond om te spelen omdat het zacht  en 

dempend is. Maar daarvoor moet het natuurlijk 
eerst wel even kunnen groeien! Dit betekent dat 
er de komende vier weken niet gespeeld kan 
worden op het speelveldje en blijven de bouw-
hekken tot ongeveer 1 mei staan. Zodra het weer 
veilig is om te gaan spelen worden de hekken 
weggehaald en kan het plezier beginnen.  

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN 
DE ERVEN BROEK IN 
WATERLAND(KEERLUS)
In de week van maandag 29 april start Wagelaar 
BV met de herbestratingswerkzaamheden van 

een gedeelte van de Erven in Broek in Water-
land. Het gaat om de keerlus aan het einde van 
de Erven tot aan de erfscheiding van de Erven 
34/32. De werkzaamheden vinden dagelijks 
tussen 08.00 uur en 16.00 uur plaats en duren 
ongeveer drie weken. Tijdens deze periode is 
de weg afgesloten voor al het verkeer (indien 
noodzakelijk), uitgezonderd de hulpdiensten. 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de 
toezichthouder, de heer  J. Tol, via (0299) 658 
655 of  j.tol@waterland.nl.

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
Marken 
•  Buurterstraat 2, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een appartementengebouw

Monnickendam
•  Zwaluwtong 65, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakopbouw op de berging

Verleend
Broek in Waterland
•  Nieuwland 16, omgevingsvergunning, voor het re-

aliseren van een dakopbouw

Katwoude
•  Hoogedijk 24, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldak-
vlak

Monnickendam
•  Hemmeland 20, Drank- en Horecavergunning, 

voor het uitoefenen van een horecabedrijf
•  Hemmeland 20, terrasvergunning, voor het (zo-

mer) terras op openbare grond tot en met 31 okto-
ber 2019

•  Hemmeland 20, exploitatievergunning, voor de 
periode 1 april tot en met 31 oktober 2019-2029 
voor de inrichting Strand Vier

Watergang
•  De Dollard 17, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een nieuwe entree en plaatsen van 
twee kozijnen

Verlenging beslistermijn
Monnickendam
•  Noordeinde 21 A , omgevingsvergunning, voor het 

intern verbouwen van het rijksmonument

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
•  Kennisgeving, geen weekmarkt Monnickendam, 

zaterdag 27 april 2019 in verband met Koningsdag
•  Bekendmaking, Verkeersbesluit t.b.v. het toe-

wijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
Graaf Willemlaan nabij huisnummer 113, Monnic-
kendam

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonach-
tig is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat zij het voornemen heeft om de onder-

staande persoon per 4 april  2019 ambtshalve uit te 
schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP) naar 
Onbekend.
• C.A. Tapia Florian, 17 oktober 1994

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-
derbijslag of andere vorm van een uitkering of fi-
nanciële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. het is belangrijk om op het juiste adres in-
geschreven te staan.

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekend-
making uw zienswijze schriftelijk of mondeling toe-
lichten bij afdeling Publiekszaken. Na de zienswijze-
termijn nemen wij een definitieve beslissing.

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 16
18 april 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

START DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN

De kick-off van de laatste fase van het proces 
rondom de bestuurlijke toekomst is achter de 
rug. Dan wordt het nu tijd om ons te richten 
op de gesprekken die we in de kernen met 
onze inwoners organiseren. Inmiddels zijn 
alle data en locaties bekend. Hieronder vindt 
u de gegevens op een rijtje.

Maandag 13 mei, 19.30 uur, Zuiderwoude/
Uitdam, Dorpshuis Zuiderwoude
Woensdag 15 mei, 19.30 uur, Marken,  
’t Trefpunt
Maandag 20 mei, 19.30 uur, Katwoude,  
Monnickendam, Overleek en Purmer,  
Gemeentehuis
Dinsdag 11 juni, 19.30  uur, Katwoude,  
Monnickendam, Overleek en Purmer,  
Gemeentehuis
Maandag 17 juni, 19.30 uur, Broek in Water-
land, Broeker Kerk
Maandag 24 juni, 19.30 uur, Ondernemend 
Waterland, Bernard Nieuwentijt College
Woensdag 26 juni, 19.30 uur, Ilpendam/ 
Watergang, Dorpshuis Ilpendam

Informatie 
Om u op weg te helpen bij het voeren van de 
gesprekken hebben we een achtergrondno-
titie opgesteld. Ook de Argumentenkaarten 
zoals die zijn opgesteld door De Argumenten-
fabriek kunt u goed gebruiken als voorberei-
ding op de gesprekken. Alle informatie over 
het proces Bestuurlijke toekomst Waterland 
is te vinden op onze website www.water-
land.nl/toekomst. Heeft u nu al een vraag 
of wilt u iets aan ons laten weten? Stuurt u 
dan een email naar bestuurlijketoekomst@ 
waterland.nl

Het programma bestaat onder andere uit 
een interactief deel. Neemt u daarom a.u.b. 
een mobiele telefoon (smartphone), iPad 
of laptop mee zodat u mee kunt stemmen 
tijdens het plenaire gedeelte! Bij de editie 
van Ons Streekblad wordt de officiële uitno-
diging voor de bijeenkomsten huis aan huis 
verspreid. Wij zien u graag bij één van de bij-
eenkomsten!

BESTUURLIJKE TOEKOMST

De ontwikkelingen rondom het project Gal-
geriet in Monnickendam maken het noodza-
kelijk de gemeentewerf in Monnickendam te 
verplaatsen. Hiervoor is een nieuwe locatie 
gevonden aan de Hoogedijk  in Katwoude. De 
1e paal van het duurzame onderkomen voor 
de gemeentelijke buitendienst is op 11 april 
2019 door portefeuillehouder Astrid van de 
Weijenberg geslagen. Voor de milieustraat is 
een andere oplossing gezocht. Vanaf 1 augus-
tus 2019 wordt gebruik gemaakt van de mili-
eustraat in Purmerend.  

Duurzame gemeentewerf
Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: 
“Bij de ontwikkeling van de nieuwe huisves-
ting voor onze buitendienstmedewerkers 
hebben we samen met onze buren nadruk-
kelijk gekeken hoe het pand het beste in de 
karakteristieke, landelijke omgeving kon wor-
den ingepast. En natuurlijk is de nieuwe ge-
meentewerf volledig energieneutraal en dus 
duurzaam. Ik ben blij dat we er samen met 
de architect en adviseurs in geslaagd zijn om 
een mooi pand dat aan alle eisen voldoet te 
ontwerpen”. 

Ontwerp 
M@@T architecten en adviseurs uit Schagen 
is verantwoordelijk voor het ontwerp. Dit is 
opgedeeld in 3 bouwvolumes, die in schaal, 
kapvormen en gekozen materialen op een 
eigentijdse wijze harmoniëren met de agrari-
sche omgeving. De zonnepanelen op de grote 
loods, de warmtepompinstallatie en de dikke 
gebouwschil zorgen ervoor dat de nieuwe 
werf volledig energieneutraal is. Ook wordt 
er gebruik gemaakt van duurzame bouwma-

terialen zoals bamboehouten deurkozijnen 
en raamkozijnen en rabatdelen van gekookt 
naaldhout. Deze materialen zijn duurzamer 
dan tropisch hardhout, maar benaderen wel 
dezelfde sterkte eigenschappen. Ook de 
vloerbedekking is vervaardigd uit plantaardig 
materiaal dat gelijkwaardig is aan een PVC-
vloer.

Bouwmaatschappij Buitenhuis BV heeft op-
dracht gekregen het ontwerp te realiseren.

1E PAAL OP 11 APRIL 2019: START BOUW NIEUWE 
GEMEENTEWERF KATWOUDE


