
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.

11/06  Monumenten- en welstandscommissie 
 (Dinsdag!)
13/06  Bezwaarschriftencommissie 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
HEMELVAARTSDAG EN PINKSTEREN
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en zijn 
het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. 
Er is dan ook geen avondopenstelling. Op maan-
dag 10 juni is het Tweede Pinksterdag en is het 
gemeentehuis gesloten. Dit geldt ook voor de 
milieustraat. 

OBSTACLERUN – CHALLENGE4LIFE
Op 22 juni 2019 vindt de eerste Challenge4Life- 
Obstaclerun plaats op het Hemmeland in Mon-
nickendam. Een bijzondere dag vol saamhorig-
heid; een sportief evenement, waarbij zoveel 
mogelijk geld wordt ingezameld voor Stichting 
Huis aan het Water. Kijk voor meer informatie op 
de website www.challenge4life.nl.

ENQUÊTE WINTERTERRASSEN 
HORECA
Sinds 2016 kunnen horecaondernemers een 
vergunning aanvragen om in de wintermaanden 
tussen 10.00 en 17.00 uur een terras te exploi-
teren. Verschillende horecaondernemers maken 
gebruik van deze mogelijkheid. De gemeente wil 
nu samen met bewoners en ondernemers evalu-
eren hoe de winterterrassen bevallen. Bewoners 
van de gemeente Waterland worden van harte 
uitgenodigd om de enquête over de winterter-
rassen bij horecagelegenheden in te vullen. Via 
www.waterland.nl/winterterrassen kunt u de 
korte vragenlijst online invullen. Dit duurt hoog-
uit vijf minuten. Het invullen kan tot uiterlijk 31 
mei 2019. Aan de hand van de uitslagen van de 
enquête wordt gekeken of de vastgestelde be-
leidsregels voor terrassen (voor het onderdeel 
winterterrassen) worden aangepast. Uw mening 
telt; vul de enquête in!

NL-ALERT ALARMEERT 
NOORD-HOLLANDERS VIA MOBIEL, 
DIGITALE VERTREKBORDEN ÉN 
RECLAMEZUILEN
Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid 
een NL-Alert controlebericht uit in heel Neder-
land. Ontvang je het controlebericht op je mo-
biel, dan weet je dat jouw telefoon juist is inge-
steld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren 
en informeren bij een ramp in de omgeving, zet 
NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 
3 juni ook te zien op veel digitale reclamezuilen 
in Noord-Holland in bijvoorbeeld winkelcentra 
en op stations. Het is voor het eerst dat het 
controlebericht op digitale reclamezuilen wordt 
getoond.

Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de overheid 
je via NL-Alert alarmeren en informeren. Op je 
mobiel, maar ook op veel digitale reclamezui-
len en vertrekborden bij haltes van bus, tram en 
metro zie je wat er aan de hand is en wat je het 
beste kunt doen. Zie je een NL-Alert? Informeer 
en help de mensen om je heen. Zo weten zij ook 
wat zij moeten doen.

Op de meeste mobiele telefoons die in Neder-
land worden verkocht is NL-Alert al ingesteld. 
Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat 
de overheid op 3 juni verzendt, kun jij checken 
of jouw mobiel goed is ingesteld. Ontvang jij het 

controlebericht niet? Ga naar de instelhulp op 
nl-alert.nl en stel je mobiel in. 

DONDERDAG 6 JUNI AFSLUITING 
HARINGBURGWAL MONNICKENDAM
De Haringburgwal in Monnickendam ter hoogte 
van huisnummer 19/hoek Noordeinde is voor 
doorgaand verkeer gestremd op donderdag 6 
juni 2019 tussen 7:00 uur en 16:00 uur, of zoveel 
korter als mogelijk.
Op de Haringburgwal worden twee nieuwe on-
dergrondse inzamelcontainers geplaatst (een 
voor plastic, metaal en drinkkartons en een re-
serveput) naast de bestaande containers.

Planning
Woensdag 5 juni Opbreken verharding locatie  
 containers (geen afsluiting)
Donderdag 6 juni Plaatsen betonnen putten,  
 aanvullen en putten afdekken  
 (doorgaand verkeer Haring- 
 burgwal afgesloten)
Vrijdag 7 t/m  Herstellen verharding rond
vrijdag 14 juni betonputten (geen afsluiting,  
 of zoveel korter als mogelijk) 

Met de aannemer is afgesproken dat voor nood-
hulp diensten direct ruimte gemaakt moet wor-
den. Meer informatie bij de toezichthouder, de 
heer E. Bootsman, Telefoonnummer (0299) 658 
573 of via de email e.bootsman@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 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
Broek in Waterland
• Kerkplein 11, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van het aantal kamers voor bed and  
 breakfast
• Oosteinde 14, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakkapel aan de voorzijde

Ilpendam
• Dorpsstraat 12, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden en wijzigen van de bestaande berging
Monnickendam
• Zwaluwtong 71, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakopbouw op de berging
• Jan Nieuwenhuyzenlaan 1, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van een erfafscheiding
• Lijnbaan 9, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakkapel aan de voorzijde

Purmer 
• Oosterweg M 5, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een 2e dakkapel en het vervangen  
 van de kozijnen in de voorgevel

Watergang
• Broekermeerdijk 28, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een dak en dakopbouw op de  
 aanbouw

Verleend
Broek in Waterland
• Kerkplein 11, omgevingsvergunning, voor het  
 wijzigen van de erfafscheiding ten behoeve van  
 uitrit van 2 parkeerplaatsen
• Oosteinde 14, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakkapel aan de voorzijde

Ilpendam
• Dorpsstraat 32 A t/m F, ondergeschikte wijziging   
 omgevingsvergunning, voor het bouwen van een  
 2 onder-één-kap woning en 4 appartementen
• Dorpsstraat 12, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden en wijzigen van de bestaande berging

Monnickendam
• Cornelis Dirkszoonlaan 72, ondergeschikte  
 wijziging omgevingsvergunning, voor het bouwen 
 van een aanbouw, vergroten van de berging en  
 het bouwen van een tuinmuur

• Jan Nieuwenhuyzenlaan 1, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van een erfafscheiding
• Zwaluwtong 71, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakopbouw op de berging
• Havenstraat 22, omgevingsvergunning, voor het  
 herstellen van de fundering

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

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
• Bekendmaking, verleende vergunning, filmopna- 
 men, 30 mei en 31 mei 2019, beide tussen 16.00- 
 05.00 uur, strandje nabij het gebouw van de scou- 
 ting (Hemmeland 10), 

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 22
30 mei 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

DERDE DISCUSSIEBIJEENKOMST
 BESTUURLIJKE TOEKOMST

Zo’n 40 bezoekers (waaronder relatief veel 
jongeren) waren woensdag 22 mei aanwezig 
in ’t Trefpunt op Marken om deel te nemen 
aan de discussiebijeenkomst. Ook hier was 
sprake van een levendige bijeenkomst. Wij 
zijn blij dat er zo actief is meegestemd en ge-
dacht over de verschillende vragen!

Dit was de 3e discussiebijeenkomst over de 
bestuurlijke toekomst van Waterland. Eerder 
waren inwoners van Zuiderwoude/Uitdam en 
Katwoude, Monnickendam, Overleek en Pur-
mer in de gelegenheid om hun mening te ge-
ven. Er volgen in juni nog vier bijeenkomsten 
waarvan één (op maandag 24 juni) speciaal 
voor  ondernemers uit Waterland. Zoals al 
eerder aangegeven worden alle opbrengsten 
verzameld en verwerkt in een rapportage die 
als basis dient voor het college om een con-
cept-standpunt te bepalen.  Bent u niet in de 
gelegenheid om één van de komende bijeen-
komsten bij te wonen? U kunt tot 26 juni via 
onze website www.waterland.nl/toekomst 
een formulier invullen. Op die manier kunt u 
toch uw mening geven. 

Ondertussen denken wij al na over de in-
vulling van de terugkoppelbijeenkomst be-
gin september waarin het college het con-
cept-standpunt presenteert. Natuurlijk laten 
wij u tijdig weten wanneer en waar deze 
avond gaat plaatsvinden. Wij hopen dat wij 
in juni nog veel inwoners ontmoeten! 

BESTUURLIJKE TOEKOMST

Op 26 mei 2019 was het 60 jaar geleden dat de 
heer A. Geugjes en mevrouw J. Geugjes-Hoetmer 
voor de wet zijn getrouwd. De heer Geugjes is ge-
boren in Broek in Waterland en mevrouw Geug-
jes-Hoetmer in Ilpendam. Zij zijn getrouwd in 

Broek in Waterland. Zij wonen al geruime tijd op 
hun huidige adres in Broek in Waterland. Burge-
meester Kroon is op 24 mei 2019 bij dit echtpaar 
op bezoek geweest om hen te feliciteren met dit 
huwelijksjubileum.

ECHTPAAR GEUGJES-HOETMER ZESTIG JAAR GETROUWD


