
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.

04/04  Voorbereidende vergadering
11/04  Raadsvergadering
15/04  Monumenten en Welstandscommissie
18/04  Bezwaarschriftencommissie 

  

GEEF UW MENING OVER HET 
TOEKOMSTIG OPENBAAR VERVOER 
IN WATERLAND! 
Het openbaar vervoer in de regio Zaanstreek- 
Waterland gaat in 2021 mogelijk veranderen. 

Hierbij vindt de Vervoerregio Amsterdam, als 
opdrachtgever van het openbaar vervoer, het 
belangrijk om te weten hoe onze inwoners er op 
dit moment over denken. U kunt hierover een 
enquête invullen op wijnemenjemee.nl  of uw 
mening, opmerking of suggestie e-mailen aan 
verkeer@waterland.nl

Op bovenstaande e-mailadres hebben wij in-
middels al bijna veertig reacties/tips/aanbeve-
lingen ontvangen. Wij zijn hier erg blij mee.

Tips of vragen? Kom naar het inloopspreekuur!
U bent ook van harte welkom om uw wensen 
en opmerkingen persoonlijk mee te geven aan 
wethouder Astrid van de Weijenberg. Ook deze 
input nemen wij als gemeente mee naar de  
Vervoerregio Amsterdam. 
De inloopspreekuren met de wethouder  vinden 
plaats op het gemeentehuis te Monnickendam 
en worden gehouden op:
• Dinsdag 9 april tussen 18:45 – 19:45 uur
• Dinsdag 16 april tussen 17:00 – 18:00 uur
Aanmelden hiervoor is niet nodig.

STARTERSEVENEMENT 
REGIO WATERLAND
Je bent nu al even bezig met ondernemen. Hoe 
gaat het met jouw bedrijf? Kun jij als onderne-
mer nog groeien (natuurlijk!)? Heb je een prach-
tige website, maar levert deze geen klanten 
op? Of vraag je te weinig voor jouw product of 
dienst, omdat jouw klanten geen ‘ja’ zeggen te-
gen het bedrag dat je echt waard bent?
Wil je groeien met jouw bedrijf? En nog beter 
presteren als ondernemer? Kom naar het Star-

tersevenement, voor startende en pas (1-3 jaar) 
gestarte ondernemers. Laat je inspireren, ont-
wikkel jezelf en je onderneming! Hier kan je ver-
schillende workshops volgen.

Het Startersevent vindt plaats op maandag 8 
april van 19.30 tot 22.30 uur in Golfresort de 
Purmer. Aanmelden kan via www.startersloket.
nl/waterland. 

PARTICULIERE VAKANTIEVERHUUR 
WONINGEN
Waterland en omgeving heeft veel te bieden 
voor toeristen. Het toeristisch overnachten bij 
particulieren is de laatste jaren ook erg in trek. 
“We willen wel graag voorkomen dat huizen 
worden opgekocht en volledig aan toeristen 
worden verhuurd. We vinden het namelijk be-
langrijk dat de woningen in Waterland deel uit 
blijven maken van de woningvoorraad”, aldus 
wethouder Bas ten Have. 

Op onze nieuwe webpagina “Particuliere va-
kantieverhuur” vindt u algemene informatie 
over de regels waaraan u zich moet houden 
wanneer u toeristen in uw woning wilt laten 

overnachten. Het gaat onder meer om opper-
vlakte, aantal kamers, toeristenbelasting en 
tips over bijvoorbeeld overlast en brandvei-
ligheid. De webpagina ‘Particuliere vakan-
tieverhuur’ vindt u via: www.waterland.nl/ 
particuliere-vakantieverhuur.  

VOOR WIE IS DE SOCIALE 
HUURWONING? PRAAT MEE OP DE 
DISCUSSIEAVOND OP 10 APRIL
Graag nodigen wij u uit om mee te praten over 
de woonruimteverdeling van de sociale huurwo-
ningen.
De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand 
zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, 

is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze 
regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij 
woningzoekenden die dat hard nodig hebben, 
eerder aan de beurt komen en waarbij de door-
stroming beter op gang komt. De schaarste los-
sen we niet op, maar de verdeling kan beter. Wij 
nodigen u graag uit om mee te praten over dit 
onderwerp. 

De avond wordt gehouden in het gemeentehuis 
op woensdagavond 10 april van 18.30 tot 20.30 
uur.
In verband met het organiseren van de avond 
vragen wij u zich hiervoor aan te melden via  
lonneke.van.vliet@waterland.nl

Het meepraten over de woonruimteverdeling 
organiseert de gemeente door het inzetten van 
een zogenaamde Versnellingskamer. Een Ver-
snellingskamer is een inspirerende omgeving 
waar belangrijke vraagstukken besproken en 
bediscussieerd kunnen worden in een prettige 
omgeving voor iedereen. De vernieuwing van de 
Woonruimteverdeling is een gezamenlijk project 
van: regio Zaanstreek-Waterland; Amsterdam; 
regio Amstelland Meerlanden en woningcorpo-
raties in de regio. Meer informatie is te vinden 
op onze website.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op www. 
officielebekendmakingen.nl, ons officiële medi-
um voor bekendmakingen. Via onze website www. 
waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Aanvraag
Monnickendam
•  Trintel 56, omgevingsvergunning, voor het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde
•  Havenstraat 16, omgevingsvergunning, voor het 

vervangen van de dakplaten van het kantoor en 
de kantine

Marken
•  Flevostraat 14, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Verleend
Broek in Waterland
•  Verschillende locaties, Evenementenvergunning, 

organiseren en houden van het evenement “Ko-
ningsdag Broek in Waterland”, 27 april 2019 van 
10.00 – 16.00 uur, (kinder) vrijmarkt, kinderspelen 
en een optocht door het dorp. Deze vergunning is 
geldend voor de periode 2020-2023 op dezelfde 
tijden op de dag dat landelijk Koningsdag wordt 
gevierd

Monnickendam
•  Kerkstraat 46, omgevingsvergunning, voor het 

intern verbouwen van een rijksmonument en het 
slopen van de uitbouw

•  Houtrib 136, omgevingsvergunning, voor het bou-
wen van een uitbouw aan de voorgevel

Ilpendam, Watergang
•  Kerkstraat Ilpendam en Dorpsstraat ter hoogte 

van 66a Watergang,  vergunning  voor filmopna-
men, 18 mei 2019, verschillende tijden, het maken 
van filmopnamen voor een Tweede Wereldoor-
logsfilm, tevens worden er verkeersmaatregelen 
getroffen

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

zaterdag 27 april 2019 in verband met Koningsdag
•  Bekendmaking, schip “her Ladyship” te Monnic-

kendam, met scheepsnummer NL-VOS502C597, 
te benoemen als trouwlocatie voor één dag  op 24 
mei 2019

•  Bekendmaking, wijziging uitvoeringsregeling 
werktijden en flexibel werken

•  bekendmaking, Uitvoeringsregeling adviesraad 
Sociaal Domein gemeente Waterland 2019

•  kennisgeving, Werkzaamheden Tuinstraat en 
Speeltuin Vesting te Monnickendam, vanaf 8 april

•  Ter inzage, Wagenweg 1, omgevingsvergunning 
in strijd met het geldende bestemmingsplan, voor 
het plaatsen van een steiger

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 14
4 april 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

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:

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
(voor 36 uur per week)

Jouw taak is het om planologische initiatieven te begeleiden. Samenwerken is daarbij belangrijk. 
Je wilt graag samen optrekken met onze inwoners en hen zo goed mogelijk helpen. Je denkt met 
ze mee, je informeert hen over de spelregels en de voortgang. Wij zoeken een collega met enige 
jaren werkervaring  op het vakgebied, uitstekende sociale vaardigheden en heel belangrijk: een 

dienstverlenende houding. Bekijk de volledige vacature op www.waterland.nl/vacatures.  

Breed inzetbare vergunningverlener
(voor 36 uur per week)

Je beschikt  over een afgeronde MBO- of HBO opleiding bijvoorbeeld bouwkunde, civiele tech-
niek of recht.  Daarnaast is het een pre als je affiniteit hebt met verkeer en vervoer en/of ervaring 

als APV-vergunningverlener. Bekijk de volledige vacature op www.waterland.nl/vacatures. 

Vergunningverlener WABO
(voor 36 uur per week)

Je beschikt over een afgeronde opleiding Bouwkunde. Ervaring met het toetsen van het bouwbe-
sluit en bestemmingplannen is een grote pre. Bij voorkeur beschik je al over het diploma AWB1 

of ben je al met deze opleiding gestart. Bekijk de volledige vacature op 
www.waterland.nl/vacatures. 

START GESPREKKEN MET 
INWONERS OVER BESTUURLIJKE 
TOEKOMST WATERLAND
 

U komt toch ook naar de kick-off op 16 april 
in De Bierderij in Monnickendam? De uitnodi-
ging treft u vandaag aan bij Ons Streekblad. 
Wij zien uw komst met belangstelling tege-
moet! 

Inmiddels zijn de data en het programma 
voor de bijeenkomsten in de kernen zo goed 
als rond. Op een later moment informeren wij 
u daarover. En zoals eerder is aangekondigd, 
ontvangt u eind april/begin mei ook hiervoor 
een officiële uitnodiging via Ons Streekblad.

BESTUURLIJKE TOEKOMST


