
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.
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN  
HEMELVAARTSDAG
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en is 
het gemeentehuis en de milieustraat gesloten 
en is er geen avondopenstelling. Op de hoogte 
blijven van openingstijden, nieuws en informa-
tie van gemeente Waterland? Bezoek onze web-

site www.waterland.nl en volg ons via Twitter of 
Facebook!

ENQUÊTE WINTERTERRASSEN HORECA
Bewoners van gemeente Waterland worden van 
harte uitgenodigd de enquête over de winterter-
rassen bij horecagelegenheden in te vullen. Dit 
kan  tot 31 mei 2019.
Via www.waterland.nl/winterterrassen kan de 
korte vragenlijst online worden ingevuld. Dat 
duurt hooguit vijf minuten.

Winterterrassen
Sinds 2016 kunnen horecaondernemers een 
vergunning aanvragen om in de wintermaanden 
tussen 10.00 en 17.00 uur een terras te exploite-
ren. Verschillende horecaondernemers maken 
gebruik van deze mogelijkheid. De gemeente 
wil nu samen met bewoners en ondernemers 
evalueren hoe de winterterrassen bevallen. Aan 
de hand van de uitslagen van de enquête wordt 
gekeken of de vastgestelde beleidsregels voor 
terrassen (voor het onderdeel winterterrassen) 
worden aangepast. Uw mening telt; vul de en-
quête in!

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 me-
dium 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
•  Havenbuurt 4, omgevingsvergunning, voor het aan de 

achtergevel uitbreiden van het pand, het plaatsen van 
een dakkapel en het herstellen van de fundering

•  Oosterpad 2, omgevingsvergunning, voor het realise-
ren van een loods

Monnickendam
•  Havenstraat 22, omgevingsvergunnning, voor het her-

stellen van de fundering

Purmer 
• Purmerdijk M 4 A, omgevingsvergunning, voor het  
 herstellen van de fundering

Uitdam
• Rijperweg 1, omgevingsvergunning, voor het slopen  
 en plaatsen van een nieuwe sleufsilo

Verleend
Broek in Waterland
•  Drs. J. van Disweg naast 2WS, omgevingsvergunning, 

voor het bouwen van 15 woningen

Katwoude
•  Wagenweg 2, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van dakkapellen op beide dakvlakken

Marken
•  Kruisbaakweg 1, omgevingsvergunning, voor het ver-

vangen van de geldautomaat en het aanpassen van 
de reclame-uiting

Monnickendam
•  Overleek 23, omgevingsvergunning, voor het aanpas-

sen van het platte dak naar een schuin dak
•  ‘t Spil 43, omgevingsvergunning, voor het vervan-

gen van de geldautomaat en het aanpassen van de  
reclame-uiting

•  Trintel 50, omgevingsvergunning, voor het realiseren 
van een dakkapel aan de voorzijde

Purmer 
•  Purmerdijk M 4 A, omgevingsvergunning, voor het 

herstellen van de fundering

Watergang
•  Kanaaldijk 119, terrasvergunning, het exploiteren van 

een gevelterras en een terras aan het water bij de 
horeca-inrichting restaurant Dijks, voor de periode 1 
maart t/m 31 oktober 2019-2023.

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
Broek in Waterland
•  Bekendmaking, vaststelling straatnaam, Noordsche 

Bosch in Broek in Waterland, straat is gelegen naast 
Drs. J. van Disweg 2WS, voor het aanleggen van een 
weg en de realisering van 15 woningen

Monnickendam
•  Bekendmaking, evenementenvergunning Voor-

jaarsmarkt, 26 mei van 12.00 – 17.00 uur in de binnen-
stad van Monnickendam

Watergang
•  Bekendmaking, onherroepelijk omdat er geen beroep 

is ingediend bij de Raad van State, bestemmingsplan 
‘Watergang – Stiereveld’

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is gebleken 
dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op 
het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het college 
van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij het voornemen heeft om de onderstaande persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregistratie per-
sonen (BRP).
• M. Ramgatie, geboren op 19 december 1980

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan 
tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen do-
cumenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvra-
gen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of an-
dere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, 
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen 
hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om 
op het juiste adres ingeschreven te staan. 

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekendma-
king uw zienswijze schriftelijk of mondeling toelichten 
bij afdeling Publiekszaken.
Na de zienswijzetermijn nemen wij een definitieve be-
slissing.

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 21
23 mei 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN

Op maandag 20 mei verwelkomden we onge-
veer 45 inwoners van Katwoude, Monnicken-
dam, Overleek en Purmer in het gemeentehuis 
om met elkaar in gesprek te gaan over de be-
stuurlijke toekomst van Waterland.  

Tijdens het interactieve deel konden de aanwe-
zigen via Mentimeter direct een reactie geven 
op de diverse vragen en stellingen. Natuurlijk 
werd daarbij ook stilgestaan bij de door de 
stadsraad ingebrachte stellingen. Soms le-
verden de gestelde vragen al meteen monde-
linge reacties op. Na dit plenaire deel gingen 
de bezoekers uiteen om aan de tafel van hun 
voorkeur (optie zelfstandig blijven of optie be-
stuurlijk fuseren) met elkaar te discussiëren 
welke voor- en tegenargumenten het zwaarst  
wegen. Vervolgens werd samen bepaald wel-
ke aandachtspunten van belang zijn voor het 
nemen van een besluit. Ook deze opbrengsten 
worden verzameld en gebruikt voor een op te 
stellen rapportage waarmee het college ver-
volgens aan de slag gaat.

Wij kijken terug op een levendige bijeenkomst 
en kijken uit naar de nog op stapel staande 
gesprekken. Bij het ter perse gaan van deze 
editie van Ons Streekblad ligt de bijeenkomst 
op Marken al achter ons. Daar komen we op 
de eerstvolgende editie op terug. Op 11 juni 
organiseren wij opnieuw een avond voor de 
inwoners van Katwoude, Monnickendam, 
Overleek en Purmer in het gemeentehuis, op 
17 juni ontvangen we de inwoners van Broek 
in Waterland graag in de Broeker kerk, op 24 
juni ontmoeten we de ondernemers uit Water-
land in het Bernard Nieuwentijt College en de 
laatste bijeenkomst staat gepland voor 26 juni 
waar we de inwoners van Ilpendam verwelko-
men in het Dorpshuis van Ilpendam.

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeen-
komsten bij te wonen? Op onze website www.
waterland.nl/toekomst vindt u een invulfor-
mulier om ervoor te zorgen dat u toch uw stem 
kunt laten horen. Wij zien/horen u graag!

BESTUURLIJKE TOEKOMST

In onze gemeente zetten veel inwoners zich 
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in 
voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen 
verdienen waardering en erkenning vanuit de sa-
menleving en kunnen in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan 
wel door iemand anders worden voorgedragen 
en aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn dat iemand tenminste 15 jaar 
vrijwilliger is geweest voor een organisatie die 
zich inzet op maatschappelijk, kerkelijk, cultu-
reel, sportief of sociaal gebied. Richtlijn is wel 
dat men met dit vrijwilligerswerk minstens 8 tot 
10 uur per week doet.

Hoe vraagt u een lintje voor iemand aan?
Informatie over het aanvragen van een lintje 
vindt u op www.lintjes.nl of via onze website 
www.waterland.nl (trefwoord ‘lintje’). Kent u 
iemand die woont in de gemeente Waterland, 
waarvan u vindt dat hij/zij een Koninklijke  
onderscheiding verdient? Bent u benieuwd of 
uw aanvraag kansrijk is? Neemt u dan contact 
op met Lucie van Vliet-Berndsen van Kabinets-
zaken via telefoonnummer (0299) 658 694/ 

06-15011909  of via kabinet@waterland.nl. Let 
op: uw aanvraag voor de Lintjesregen op 24 april 
2020 moet uiterlijk 1 juli 2019 bij de gemeente 
ingediend zijn.

WATERLAND DOET MEE MET   
NIXZONDERID 

Help je mee? Toon je ID! Ben je tussen de 18 en 
25 jaar en wil je alcohol of sigaretten kopen? Zorg 
dan dat je je ID alvast bij de hand hebt en laat 
deze zien, zonder dat er om gevraagd wordt. NIX 
doen we namelijk samen! Gemeente Waterland 
doet van 23 mei tot 3 juni mee met de landelijke 
actie ‘NIXzonderID’. Tijdens de actie roepen we 
jongeren op hun ID klaar te houden bij aankoop 
van alcohol en tabak. We vragen extra aandacht 

voor het spontaan tonen van het Identiteitsbe-
wijs (ID) door jongeren en voor de leeftijdscheck 
door verkopers van alcohol en tabak. Jonge ko-
pers van drank of sigaretten hebben immers nog 
niet altijd hun ID bij de hand. Wethouders Bas 
ten Have en Ton van Nieuwkerk hebben met een 
brief de sportverenigingen en de supermarkten 
gevraagd om ook aan te sluiten bij de actie.  Kijk 
voor meer informatie op www.nix18.nl.

U KUNT ZICH  NOG INSCHRIJVEN 
VOOR ZONNESTROOMPROJECT  
OPSTANDINGSKERK
Voor het Zonnestroomproject op de Opstan-
dingskerk, Graaf Willemlaan 1 in Monnickendam 
zijn nog 20 tot 30 participaties beschikbaar. De 
participaties kosten € 300,- per stuk. Iedereen 
die woont in de postcodegebieden: 1141, 1145, 
1151, 1153, 1452, 1454 en 1482 kan meedoen.  
Voor meer informatie en voor aanmelden kijk 
op www.zonopwaterland.nl. U kunt ook mailen 
naar zonopwaterland@zonopnederland.nl.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?


