
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.

13/05  Vergadering monumenten – 
  en welstandscommissie
16/05  Zitting bezwaarschriftencommissie 

 

VERKIEZINGEN 23 MEI 2019
Op 23 mei 2019, van 7.30 tot 21.00 uur kunt u  
een stem uitbrengen voor de verkiezingen van 
de leden van het Europees Parlement.

Stempas 
U ontvangt uiterlijk 9 mei 2019 uw stempas. Met 
deze stempas kunt u in elk willekeurig stembu-
reau in de gemeente Waterland uw stem uit-
brengen. Bewaar de stempas goed, want zon-
der de op naam gestelde stempas kunt u niet 
stemmen. Als u geen stempas heeft ontvangen 
of niet meer kunt vinden, dan kunt u tot uiterlijk 
22 mei 2019, 12.00 uur persoonlijk (met legiti-
matie) bij de afdeling Publiekszaken, Pierebaan 
3 te Monnickendam, een vervangende stempas 
aanvragen. Alleen met de vervangende stempas 
kunt u stemmen. Zonder stempas kunt u niet 
aan de stemming deelnemen. 

Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan 
heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas 
krijgt u door met de stempas naar het gemeen-
tehuis te gaan, waar uw stempas wordt inge-
nomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een 
kiezerspas voor de verkiezingen van de leden 
van het Europees Parlement kunt u gaan stem-
men in elk willekeurig stemlokaal in Nederland. 
Het mondeling aanvragen van een kiezerspas 
kan uiterlijk dinsdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur. 
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor 
een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor 
nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de 
afdeling Publiekszaken of downloaden van onze 
website. De schriftelijke aanvraag moet uiter-
lijk vrijdag 20 mei 2019 door de gemeente zijn 
ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aan-
vraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Meer informatie? 
Meer informatie over de verkiezingen en het 
stemmen (stempas, volmachtbewijs, stembu-
reaus) kunt u op www.waterland.nl/verkiezin-
gen vinden. Bellen kan ook, via (0299) 658 585. 
Onze collega’s van Publiekszaken staan u graag 
te woord.

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:
• HR adviseur (24 uur per week)
• Beleidsmedewerker Openbaar Orde & Veilig- 
 heid (36 uur per week)
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening  
 (36 uur per week)
• Juridisch medewerker grondzaken (32-36  
 uur per week)
Ben je geïnteresseerd? Kijk snel op onze websi-
te www.waterland.nl/vacatures.

TOTAALVERBOD OP ASBESTHOUDEN-
DE DAKEN OVER 5 JAAR VAN KRACHT
Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbest-
houdende materialen. Voor die tijd zijn er in  
gemeente Waterland nog diverse panden die 
gebouwd zijn met een asbesthoudend dak. Per 
1 januari 2025 stelt wetgeving dat het verboden 
is om een dak met daarin asbest in uw bezit te 
hebben. Wat betekent dat voor u?

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellin-
gen moeten zich volgens de wetgeving uiterlijk 
1 januari 2025 op een legale manier van hun as-
besthoudend dak ontdoen. Asbest is schadelijk 
voor de gezondheid en het milieu. Het is dus 
belangrijk dat de daken zo spoedig mogelijk en 
veilig mogelijk worden gesaneerd. Het verbod 
op asbesthoudende daken moet gezondheids-
problemen door asbest voorkomen. Oude da-
ken kunnen namelijk door de jaren heen zijn 
aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen 
asbestvezels vrijkomen. Die vormen een gevaar 
voor de volksgezondheid.

Asbestverdachte daken
Omgevingsdienst IJmond heeft voor ons een 
inventarisatie gedaan van asbestverdachte da-
ken. Binnenkort ontvangen bijna 800 woningei-
genaren met zo’n asbestverdacht dak een brief 
van ons. Krijgt u een brief van de gemeente dat 
uw dak asbestverdacht is? Dan is het van belang 
dat u onderzoekt of uw dak daadwerkelijk as-
best bevat, waarna u via regelgeving kunt vast-
stellen of u dit zelf mag verwijderen. Kijk voor 
meer informatie en de (financiële) mogelijkhe-
den op www.odijmond.nl/asbest.  

Nu al starten met saneren?
Het verbod op asbesthoudende daken gaat per 
1 januari 2025 in. Indien uw dak asbest bevat, 
dient u die dus uiterlijk in 2024 te saneren. Be-
vindt uw dak zich in slechte staat? Dan advise-
ren wij samen met Omgevingsdienst IJmond om 
nu alvast te starten met saneren. 2025 lijkt nog 
ver weg maar gezondheidsrisico’s nemen toe 
doordat het materiaal ouder wordt, verweerd is 

of bindmiddel verliest. Ook kunnen er bij brand 
of schade asbestvezels vrijkomen.

Informatie
Wilt u meer informatie over het verbod op as-
bestdaken? Ga dan naar www.odijmond.nl/as-
best. Heeft u een vraag of wilt u reageren, dan 
kunt u mailen via asbest@odijmond.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
Katwoude
• Lagedijk 9, omgevingsvergunning, voor het uit- 
 breiden van de ligboxenstal

Monnickendam
• Bloemendaal 4 A, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een aanbouw, aanpassen van het  
 dak en het plaatsen van dakkapellen

• Jan Persijnlaan 13, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
• Tuinstraat 6, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een aanbouw
• Bereklauw 57, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden van de erker aan de voorgevel

Verleend
Broek in Waterland
• Kerkplein 12, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de gevel van de aanbouw en realise- 
 ren van een berging aan de aanbouw

Ilpendam
• Rondom het Dorpsplein, evenementenvergun- 
 ning, Bevrijdingspop Ilpendam, 5 mei 2019-2023,  
 15.00 – 22.00 uur

Marken
• Flevostraat 14, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Monnickendam
• Noordeinde 21 A, omgevingsvergunning, voor het  
 intern verbouwen van het rijksmonument
• Haringburgwal 1A, omgevingsvergunning, voor  
 het vervangen van de deuren inclusief kozijn
• Gooische Kaai 1, omgevingsvergunning, voor het  
 vervangen van de handelsreclame
• Jan Persijnlaan 13, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
• Leeuwetand 50, omgevingsvergunning, voor het  
 dichtzetten van de carport
• Zwaluwtong 65, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakopbouw op de berging
• Johan Buijeslaan 2, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een in/uitrit
• Trintel 56, omgevingsvergunning, voor het plaat- 

 sen van een dakkapel aan de voorzijde
• Havenstraat 22, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van 3 vlaggenmasten
• Dissel 56, omgevingsvergunning, voor het  
 bouwen van een berging met een overkapping

Verlenging beslistermijn
Broek in Waterland
• Kerkplein 11, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de erfafscheiding ten behoeve van  
 uitrit van 2 parkeerplaatsen

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 18
2 mei 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Voorafgaand aan Koningsdag vindt in elke ge-
meente de lintjesregen plaats. In gemeente 
Waterland heeft burgemeester L.M.B.C. Kroon 
op vrijdag 26 april 2019 twaalf Koninklijke on-
derscheidingen uitgereikt. Dit gebeurde zoals 
gebruikelijk in aanwezigheid van familie en 
vrienden. Bij deze feestelijke bijeenkomst wa-
ren ook alle nog in Waterland wonende gede-
coreerden uitgenodigd. Op datzelfde moment 
ontvingen in Amsterdam nog twee inwoners 
van Waterland een onderscheiding uit handen 
van burgemeester Halsema.

De volgende inwoners worden benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau
1. de heer M.M. (Mathijs) Boes uit Marken
2. de heer H.J.M. (Henk) van Bavel uit 
 Monnickendam

3. de heer C.P. (Cor) Visser uit Marken
4. mevrouw A. (Adrie) Honingh-Verburg 
 uit Zuiderwoude
5. de heer A. (Arnold) Uithuisje uit Marken
6. de heer J. (Co) Kempe uit Monnickendam
7. mevrouw N. (Neeltje) Huurman-Zeeman
8. de heer G. (Ger) Karmelk uit 
 Monnickendam
9. de heer J. (Jan) Peereboom uit Marken
10. de heer H. (Henk) Zeeman uit Marken
11. de heer G. (Garrelt) Bont uit 
 Monnickendam
12. de heer J. (Jaap) Boes uit Marken

En in Amsterdam:
13. mevrouw R. (Inge) de Graaf uit 
 Monnickendam
14. de heer E. (Evert) Stel uit Monnickendam

UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN GEMEENTE WATERLAND


