
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.

29/04  Vergadering monumenten- 
  en welstandscommissie
09/05  Voorbereidende raadsvergadering

 

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 & 
 Veiligheid (36 uur per week)
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
 (36 uur per week)
• Vergunningverlener WABO (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.

PARTICIPATIEVERKLARINGEN 
UITGEREIKT AAN STATUSHOUDERS 
UIT WATERLAND EN  
EDAM/VOLENDAM
Burgemeester  Kroon reikte, samen met wet-
houder Koning van Edam/Volendam, afgelopen 
dinsdag aan 18 migranten uit beide gemeenten 
participatieverklaringen uit. De deelnemers 
kregen de oorkonde omdat zij met goed gevolg 
de training Participatie van Stichting Vluchte-
lingenwerk  hadden doorlopen en daarom de 
participatieverklaring konden ondertekenen. 
Het ondertekenen van de Participatieverklaring 
is een verplicht onderdeel van de inburgering 
van nieuwkomers. De gemeenten Waterland 
en Edam-Volendam hebben Vluchtelingenwerk 
gevraagd om de statushouders trainingen te 
geven over de participatieverklaring. Op deze 
training maken  de deelnemers kennis met de 
kernwaarden en normen die in Nederland gel-
den. De kernwaarden zijn vrijheid, gelijkheid, 
participatie(democratie) en solidariteit.

Burgemeester Kroon:” Het is hartverwarmend 
om te zien hoe blij onze nieuwe inwoners zijn 
met hun participatieverklaring. Als gemeente 
hechten wij er veel waarde aan dat iedereen 
zich zo snel mogelijk thuis voelt in Waterland en 
Nederland. Vandaar dat wij samen met Vluchte-
lingenwerk de training aanbieden.”

UW STEMPAS VOOR 
DE VERKIEZINGEN VAN 23 MEI
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. U ont-
vangt uiterlijk 9 mei 2019 uw stempas. Hiermee 
kunt u in elk willekeurig stembureau in de ge-
meente Waterland uw stem uitbrengen. Bewaar 
de stempas goed, want zonder de op naam ge-
stelde stempas kunt u niet stemmen. Als u geen 
stempas heeft ontvangen of niet meer kunt vin-
den, dan kunt u tot uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 
uur persoonlijk (met legitimatie) aan onze balies 
een vervangende stempas aanvragen. Meer in-
formatie over de verkiezingen en het stemmen 
kunt u op www.waterland.nl/verkiezingen vin-
den of neem telefonisch contact met ons op via 
(0229) 658 585.

VERKEERSONDERZOEK  INRIJDEN, 
ZWAAR VERKEER EN PAKKETBEZOR-
GERS OP MARKEN VAN START
Drie studenten van de opleiding  Ruimtelijke 
Ontwikkeling – Mobiliteit doen in opdracht 
van gemeente Waterland onderzoek  naar het 
inrijden, overlast zwaar verkeer en overlast 
pakketbezorging op Marken. Daarom vragen 
wij de inwoners van Marken om onze enquête 
in te vullen. Deze kost hooguit 10 minuten 
van uw tijd. In de enquête vragen wij naar uw 
beleving van de drie genoemde aandachtpun-
ten en wat er naar uw mening verbeterd kan 
worden. Deze enquête kunt u vinden via deze  
link: https://forms.gle/fY5gMuCRRedurnm56. U 
heeft tot uiterlijk 30 april 2019 de tijd. Wij ga-

randeren dat alle antwoorden volledig ano-
niem worden verwerkt en de resultaten van de 
enquête vertrouwelijk worden behandeld. Het 
eindproduct bestaat straks uit een adviesver-
slag voor de Eilandraad van Marken en gemeen-
te Waterland over de verkeersproblemen op 
Marken. Alvast bedankt voor uw medewerking!

HET EVENEMENTENSEIZOEN IS 
GESTART! 
Een van de leuke dingen van Waterland is dat er 
veel verschillende evenementen worden georga-
niseerd voor en door inwoners en ondernemers 
van Waterland. Ook dit jaar worden er tijdens Ko-
ningsdag leuke festiviteiten georganiseerd in de 
verschillende kernen. Naast evenementen kunnen 
er ook festiviteiten georganiseerd worden in de 
horeca-instellingen. Tijdens collectieve festivitei-
ten (dit zijn festiviteiten die niet verbonden zijn 
aan één inrichting of horeca) zoals Koningsdag 
hebben de horecaondernemers ruimere regels 
voor het maken van geluid binnen in hun onder-
neming. Ons college wijst elk jaar de collectieve 
festiviteiten voor een jaar aan. Op onze website  
waterland.nl/evenementenkalender vindt u een 
compleet overzicht!

Wilt u een evenement organiseren, maar weet u 
niet of u hiervoor een vergunning nodig heeft? 
Of wilt u weten hoe u een evenementenver-
gunning kunt aanvragen of wat wel en niet mag 
tijdens collectieve festiviteiten? Kijkt u dan op 
onze website of neem contact op met de gemeen-
te via telefoonnummer (0299) 658 585 of via  
gemeente@waterland.nl.

ENQUÊTE ZWAAR VERKEER 
BINNENSTAD MONNICKENDAM
Gemeente Waterland is naar aanleiding van de re-
sultaten uit het actieplan verkeer binnenstad Mon-
nickendam uit 2018, een vervolgonderzoek gestart 
naar het zwaar verkeer in de binnenstad van Mon-
nickendam. Wij willen weten hoe het is gesteld met 
de overlast, veiligheid en klachten die zwaar ver-
keer mogelijk veroorzaakt 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. 
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.

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
Ilpendam
• Watersnip 25, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakkapel

Katwoude
• Wagenweg 2, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van dakkapellen op beide dakvlakken 

Monnickendam
• Pierebaan tegenover 5, omgevingsvergunning,  

 voor het realiseren van een speelveld
• Leeuwetand 50, omgevingsvergunning, voor het  
 dichtzetten van de carpoort
• Haringburgwal 1A, omgevingsvergunning, voor  
 het vervangen van de deuren inclusief kozijn

Opschorten beslistermijn
Broek in Waterland
• Naast Drs. J. van Disweg 2WS, omgevingsver- 
 gunning, voor het bouwen van 15 woningen

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
• Kennisgeving, herbestratingswerkzaamheden,  
 Erven tot aan de erfscheiding van de Erven 34/32  
 in Broek in Waterland,  week van 29 april,  
 dagelijks tussen 08.00 en 16.00 uur,  ca 3 weken,  
 het wegvak is afgesloten voor al het verkeer,  
 uitgezonderd de hulpdiensten
• Kennisgeving, geen weekmarkt Monnickendam,  
 zaterdag 27 april 2019 in verband met Koningsdag

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 17
25 april 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

BESTUURLIJKE TOEKOMST

START DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN

Bij de editie van Ons Streekblad van vandaag 
treft u de uitnodiging aan voor de discussie-
bijeenkomsten in de kernen. Onderstaand 
zetten we voor u de data en locaties nog eens 
op een rijtje. 

Maandag 13 mei, 19.30 uur, Zuiderwoude/Uit-
dam, 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

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 tij-
dens het plenaire gedeelte! Wij zien u graag 
bij één van de bijeenkomsten!

Om u op weg te helpen bij het voeren van de 
gesprekken hebben we een achtergrondnoti-
tie opgesteld. Ook de Argumentenkaarten zo-
als die zijn opgesteld door De Argumentenfa-
briek kunt u goed gebruiken als voorbereiding 
op de gesprekken. Alle informatie over het 
proces Bestuurlijke toekomst Waterland is te 
vinden op onze website www.waterland.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

Om bezoekers van Waterland gemakkelijk van 
de ene toeristische of recreatieve bestemming 
naar de andere te helpen, zijn in de afgelopen 
periode nieuwe borden met wegwijzers in de 
gemeente geplaatst. Monnickendam was de 
enige kern waar de nieuwe borden nog niet 
stonden. Afgelopen donderdag 18 april is daar 
verandering in gebracht: wethouder Bas ten 
Have en Nard Jansen van Stichting Promotie 
Waterland onthulden samen het laatste bord-
je. In de gemeente zijn op 95 locaties maar 
liefst 304 borden geplaatst, die in totaal naar 
117 voorzieningen verwijzen.

Wethouder Bas ten Have is blij met de wegwij-
zers: “De borden zijn er onder andere geko-
men om het gebruik van toeristisch recreatieve 
voorzieningen te stimuleren. Voor de bezoe-
kers van Waterland is het nu veel makkelijker 
om vlot de weg te vinden naar de gewenste 
bestemming. Er is bewust nagedacht over de 
route die men neemt, om sommige buurten te 
ontlasten. De nieuwe borden zien er mooi uit 
en hebben in de gehele gemeente dezelfde uit-
straling. De borden zijn dus niet alleen informa-
tief maar ook een aanwinst in het straatbeeld.”

De wegwijzers zijn tot stand gekomen door sa-
menwerking met de Stichting Promotie Water-

land, die onder andere heeft meegedacht over 
het bewegwijzeringsplan en de locaties. De 
eenmalige kosten voor plaatsing van de bor-
den zijn betaald door de gemeente en er is ook 
budget voor een jaarlijkse onderhoudsronde. 
Zo blijft de kwaliteit en actualiteit van de toe-
ristische bewegwijzering ook in de toekomst 
gewaarborgd.

WATERLAND WIJST TOERIST EN RECREANT DE JUISTE WEG


