
OVERZICHT VERGADERINGEN
06/11	 Raadsvergadering	(Algemene	Beschou-	
	 	 wingen,	begroting	2015,	IBU2	2014)		
	 	 Aanvang	16:00	uur.
Een	 compleet	 en	 actueel	 overzicht	 van	 de	
agendapunten	vindt	u	op	onze	website:	www.
waterland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeen-
teraad/raadsvergaderingen
10/11	 Welstandsvergadering

AgendA vergAdering 
welstAndscommissie  
10 novemBer
De	 vergadering	 wordt	 gehouden	 in	 het	 Ge-
meentehuis	van	Monnickendam.	De	volgen-
de	plannen	worden	behandeld:	
•	 Buitendijk	6	Katwoude,	wijziging	 indeling		
	 en	materiaal	van	aantal	gevels	van	woonhuis		
	 en	maken		veranda;
•	 Jaagweg	23	Ilpendam,	bouwen	schuur;	
•	 Zuideinde	 19	 Monnickendam,	 wijziging		
	 voorgevel;
•	 Noorderwerfstraat	 25	 Marken,	 plaatsen		
	 dakkapel	aan	achterzijde;
•	 Leeteinde	 1	 Broek	 in	 Waterland,	 wijzigen		
	 voorgevel;
•	 Oosterpad	2	Marken,	plaatsen	zonnepane-	
	 len;
•	 Binnenstad	 Monnickendam,	 ophangen		
	 sfeerverlichting	met	30	draadbollen;
•	 De	Noord	16	Ilpendam,	bouwen	woning;
•	 Zuiderwouder	Dorpsstraat	 16	 Zuiderwou-	
	 de,	 geheel	 verbouwen	 woning,	 verhogen		
	 kapconstructie	en	uitbreiden	aan	achterzijde

Voor	de	precieze	starttijd	van	de	vergadering	
kunt	u	op	vrijdag	voorafgaand	aan	de	verga-
dering	vanaf	13.00	uur	contact	opnemen	met	
afdeling	VROM	van	de	gemeente	Waterland	
(bouwtoezicht@waterland.nl).	Heeft	u	andere	
vragen?	Belt	u	dan	met	het	secretariaat	van	de	
afdeling	VROM,	tel:	(0299)	658	507.	De	ver-
gadering	 wordt	 georganiseerd	 door	 WZNH	
(adviescommissies	 ruimtelijke	 kwaliteit).	 Tel	
(072)	 520	 44	 56	 /	 www.wznh.nu	 /	 info@
wznh.nu.	

GEMEENTE WATERLAND 
ONDERZOEKT 
BESTUURSKRACHT
In	het	Coalitieakkoord	2014-2018	is	voorge-
nomen	 om	 een	 bestuurskrachtonderzoek	 te	
doen.	Er	zijn	namelijk	veel	ontwikkelingen	en	
taken	die	op	de	gemeente	afkomen.	Daarom	is	
het	ter	voorbereiding	op	de	toekomst	wense-
lijk	te	onderzoeken	waar	de	sterktes	en	zwak-
tes	van	de	gemeente	liggen.	Het	onderzoek	is	
breed	van	opzet.	We	kijken	kritisch	naar	ons	
zelf	om	te	beoordelen	wat	er	goed	gaat	en	wat	
er	 beter	 kan.	 Maar	 ook	 inwoners,	 bedrijven	
en	maatschappelijke	organisaties	worden	erbij	
betrokken.	Op	heel	korte	termijn	ontvangen	
1.500	willekeurig	gekozen	 inwoners	een	vra-
genlijst.	Verder	worden	ongeveer	250	andere	
relaties	bevraagd.	Uw	mening	is	van	essentieel	
belang	om	het	vervolgproces	goed	te	kunnen	
uitvoeren	 en	om	 te	beoordelen	waar	we	 van	
kunnen	 leren	 en	wat	we	kunnen	verbeteren.	
Ontvangt	 u	 een	 brief	 met	 een	 vragenlijst	 of	
wordt	 u	 benaderd	 voor	 een	 interview?	 Wij	
hopen	 dat	 u	 uw	 medewerking	 wilt	 verlenen	
en	uw	mening	over	de	gemeente	geeft.	Alvast	
onze	hartelijke	dank!		Op	onze	website	vindt	u	
berichten	en	informatie	die	over	dit	onderzoek	
zijn	verschenen.	

BURGEMEESTER ONTBIJT MEE 
OP OBS DE FUUT
Vrijdag	7	november	om	8.30	uur	neemt	Bur-
gemeester	Luzette	Wagenaar-Kroon	deel	 aan	
het	 Nationale	 Schoolbontbijt.	 Dit	 “Burge-
meestersontbijt”	 gebruikt	 de	 burgemeester	
samen	met	de	 leerlingen	van	OBS	De	Fuut,	

Avegaar	 85	 in	 Monnickendam.	 Tijdens	 het	
ontbijt	maken	de	burgemeester	en	de	kinde-
ren	uitgebreid	kennis	met	 elkaar	 en	wisselen	
ze	 van	gedachten.	 In	de	week	 van	Het	nati-
onaal	Schoolontbijt	gebruiken	ruim	500.000	
kinderen	 van	 zo’n	 2500	 basisscholen	 samen	
een	gezond	ontbijt.	Doel	van	dit	gezamenlijke	
ontbijt	 is	 om	 aandacht	 te	 besteden	 aan	 het	
belang	van	een	gezond	ontbijt.	Die	aandacht	
is	nodig	omdat	nog	steeds	veel	kinderen	niet,	
niet	altijd	of	niet	gezond	ontbijten.	

EENMALIGE KOOPKRACHT-
TEGEMOETKOMING 2014
Iedereen	 met	 een	 inkomen	 van	 ten	 hoogste	
110%	 van	 de	 geldende	 bijstandsnorm	 heeft	
in	2014	recht	op	een	koopkrachttegemoetko-
ming.	 Hoeveel	 de	 tegemoetkoming	 is	 hangt	
van	uw	situatie	af:	echtpaar/samenwonend	
€	100,-;		alleenstaande	 ouder	 €	 90,-;	 alleen-
staande	€	70,-.
Als	 u	 nu	 een	 bijstandsuitkering	 heeft,	 of	 in	
2014	 kwijtschelding	 gemeentelijke	 belastin-
gen	heeft	 gekregen	 en	op	1	 september	2014	
in	de	gemeente	woonde,	dan	krijgt	u	de	koop-
krachttegemoetkoming	automatisch.	U	hoeft	
dan	geen	aanvraag	in	te	dienen.	

Aanvraag indienen mogelijk tot 6 december 
2015 
Hoort	 u	 niet	 tot	 de	 groep	 die	 automatisch	
de	 tegemoetkoming	 krijgt	 en	 woonde	 u	 op	
1	september	2014	in	de	gemeente,		dan	kunt	
u	tot	en	met	5	december	2014	een	aanvraag	
indienen.	Het	 aanvraagformulier	 staat	 op	de	
website	of	kunt	u	afhalen	in	het	gemeentehuis.		
De	volgende	groepen	zijn	uitgesloten	van	de	
tegemoetkoming:	 gedetineerden,	 personen	
jonger	 dan	 18	 jaar,	 personen	 jonger	 dan	 27	
jaar	 die	 door	 het	 Rijk	 bekostigd	 onderwijs	
(kunnen)	 volgen	 en	 personen	 van	 18-19-20	
jaar	die	 in	een	 inrichting	verblijven.	Heeft	u	
een	onvolledige	AOW	en	krijgt	u	van	de	So-
ciale	Verzekeringsbank	(SVB)	een	aanvulling	
op	de	AOW,	dan	krijgt	u	de	koopkrachttege-
moetkoming	van	de	SVB.	

NOMINATIES BURGER(S)PRIJS
Tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	op	maandag	5	
januari	 wordt	 traditiegetrouw	 de	 Burger(s)
prijs	 uitgereikt.	 Deze	 prijs	 wordt	 toegekend	
aan	 een	 inwoner	 of	 een	 groep	 inwoners	 van	
Waterland	 die	 zich	 verdienstelijk	 heeft/heb-
ben	gemaakt	voor	de	gemeenschap.	Kent	u	ie-
mand,	een	groep	mensen	of	een	vereniging	die	
zich	 op	 een	 bijzondere	 manier	 heeft	 ingezet	
voor	de	Waterlandse	samenleving?	Geeft	u	uw	
suggesties	 dan	 aan	 ons	 door!	 Daarbij	 vragen	
wij	u	wel	om	duidelijk	aan	te	geven	waarom	u	
vindt	dat	diegene(n)	de	prijs	verdient.	Is	de	be-
treffende	inwoner	bijvoorbeeld	bij	uitstek	een	
verbinder,	een	vernieuwer	of	een	echte	ambas-
sadeur	voor	Waterland?	Of	kent	u	iemand	die	
zich	op	 sportief	 gebied	bijzonder	 verdienste-
lijk	heeft	gemaakt?	Laat	ons	dan	weten	wie	er	
volgens	u	in	het	zonnetje	gezet	moet	worden.	
U	 kunt	 u	 suggesties	 aanleveren	 tot	 uiterlijk	
8	december	2014	via	het	reactieformulier	op	
onze	website.	Wij	kijken	met	veel	belangstel-
ling	uit	naar	uw	reacties!

25 NOVEMBER: 
ALZHEIMER CAFÉ
Onder	 het	 motto	 van	 “Het	 Alzheimer	 Café	
komt	 naar	 u	 toe”	 organiseert	 de	 afdeling	
Zaanstreek/Waterland	 Alzheimer	 Nederland	
een	rondreizend	Café.	Een	reizend	Alzheimer	
Café	 betekent	 dat	 het	 Café	 iedere	 keer	 weer	
op	 een	 andere	 locatie	 wordt	 gehouden.	 Het	
volgende	 Alzheimer	 Café	 is	 op	 dinsdag	 25	
november	2014	in	Het	Weeshuis	in	Monnic-
kendam.	Het	thema	van	de	middag	is:	“Ik	heb	
dementie…”	Wanneer	u	naar	het	Alzheimer	
Café	wilt	komen	bent	u	van	harte	welkom,	de	
toegang	is	gratis	en	aanmelden	is	niet	nodig.	
Mocht	u	problemen	hebben	met	vervoer,	dan	
kunt	 u	 bellen	 met	 het	 servicepunt	 van	 Wo-
nenPlus,	 tel.	 (0299)	 650	 480	 (ma.	 t/m	 vrij.	
10.00-12.00	 uur).	 De	 vrijwilligers	 denken	

graag	 met	 u	 mee.	 De	 inloop	 is	 vanaf	 13.30	
uur.	Het	programma	 start	om	14.00	uur	 en	
eindigt	rond	15.30	uur.	

VERKEERSHINDER
Herbestraten achterpaden binnenstad 
Monnickendam
Deze	week	is	gestart	met	het	herbestraten	van	
een	 aantal	 achterpaden	 (stegen)	 in	 de	 bin-
nenstad	van	Monnickendam.		Het	betreft	de	
Kalertsteeg,	Moordsteeg,	Griet	Scheeljannes-
steeg,	 Oude	 steeg,	 Derde	 Molensteeg	 en	 de	
Kalversteeg.	De	werkzaamheden	nemen	naar	
verwachting	 vijf	 weken	 in	 beslag	 en	 worden	
uitgevoerd	 door	 Wagelaar	 BV.	 De	 afdeling	
Openbare	 Werken	 van	 de	 gemeente	 houdt	
toezicht	op	de	werkzaamheden.	Heeft	u	vra-
gen?	 Neemt	 u	 dan	 contact	 opnemen	 met	
onze	opzichter,	de	heer		J.	Verleg	via	telefoon-
nummer	(0299)	658	574	of	e-mail:	j.verleg@
waterland.nl.

Verkeershinder tijdens in- en uittocht van 
Sinterklaas te Monnickendam
Op	 zaterdag	 15	 november	 2014	 (van	 10:00	
–	17:00	uur)	geldt	in	verband	met	de	intocht	
van	Sinterklaas	een	parkeerverbod	en	een	in-
rijverbod	op	de	 looproute	van	Sinterklaas	en	
zijn	 gevolg.	 Op	 zaterdag	 6	 december	 2014	
(vanaf	 16:00	 uur)	 geldt	 ook	 een	 parkeerver-
bod	en	een	inrijverbod	wegens	de	uittocht	van	
Sinterklaas.	 De	 parkeer-	 en	 inrijdverboden	
gelden	 voor	 de	 volgende	 straten:	 de	 Haven;	
Kerkstraat	 vanaf	 Kermergacht	 tot	 Midden-
dam;	de	Gooische	Kaai;	de	Middendam;	het	
Schulpzand.	De	wegsleepregeling	 is	 hier	 van	
kracht.	 Wilt	 u	 tijdens	 de	 bovengemelde	 da-
gen	en	tijden	geen	voertuigen	in	deze	straten	
parkeren?	Dan	kan	de	Sint,	zijn	gevolg	én	alle	
kinderen	met	hun	ouders	in	alle	veiligheid	van	
de	in-	en	uittocht	genieten.	

Volgend	 jaar	vindt	een	omvangrijke	 taakver-
schuiving	in	het	sociale	domein	plaats.	Taken	
die	nu	door	het	Rijk	en	provincies	worden	ver-
vuld,	 worden	 overgeheveld	 naar	 gemeenten.	
Gemeente	Waterland	wordt	hiermee	 verant-
woordelijk	voor	de	individuele	begeleiding	en	
dagbesteding	van	mensen	die	langdurige	zorg	
nodig	hebben,	voor	de	jeugdzorg	en	voor	de	
sociale	participatie	van	mensen	met	een	grote	
afstand	 tot	de	 arbeidsmarkt.	 In	deze	 rubriek	
leest	u	belangrijk	nieuws	over	deze	transities	of	
“veranderingen	in	het	sociaal	domein’.

Informatie aan onze inwoners	
Maakt	u	zich	zorgen	over	de	veranderingen	in	
de	 zorg	per	1	 januari	2015?	Dat	 is	helemaal	
niet	gek.	De	nieuwe	wetgeving	is	nog	lang	niet	
op	alle	fronten	duidelijk	voor	iedereen.	Voor-
op	staat	dat	noodzakelijke	hulp	níet	verdwijnt.	
Iedereen	die	na	1	 januari	 zorg	of	ondersteu-
ning	nodig	heeft,	wordt	geholpen.	
Binnenkort	ontvangen	alle	Waterlanders	een	
brief	 van	 gemeente	 Waterland	 waarin	 wij	 u	
informeren	over	de	veranderingen	die	er	aan	
komen.	Zoals,	waarvoor	u	na	1	januari	terecht	
kunt	bij	de	gemeente	en	op	welke	manier	wij	
u	de	komende	tijd	op	de	hoogte	gaan	houden	
van	belangrijk	nieuws.	Houdt	u	uw	brieven-
bus	in	de	gaten?

VERGUNNINGEN / 
KENNISGEVINGEN
De	gemeente	geeft	de	bekendmakingen	in	deze	
krant	in	verkorte	vorm	weer.	Aanvragen,	plan-
nen	en	besluiten	staan	geordend	op	kern,	zodat	

u	precies	kunt	zien	wat	in	uw	omgeving	staat	
te	gebeuren.	De	volledige	teksten	met	uw	(be-
zwaar)mogelijkheden	staan	in	het	Elektronisch	
Gemeenteblad	 op	 de	 homepage	 van	 www.
waterland.nl.	 Het	 Elektronische	 Gemeen-
teblad	 Openbare	 Bekendmakingen	 van	 de	
gemeente	Waterland	 is	namelijk	het	officiële	
medium	voor	bekendmakingen.	Heeft	u	geen	
computer?	 In	 het	 gemeentehuis	 liggen	 alle	
besluiten	 ter	 inzage.	 Ook	 staat	 er	 in	 het	 ge-
meentehuis	een	computer	waarop	u	deze	kunt	
nalezen	en	u	kunt	de	gemeente	bellen	om	te	
vragen	om	de	besluiten	op	te	sturen.

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 Roomeinde	 29-35,	 omgevingsvergunning,		
	 schilderen	rijksmonument,	wijzigen	van	be-	
	 schermd	monument
•	 Molengouw	42,	omgevingsvergunning,	her-	
	 stellen	 fundering,	 bouwen	 van	 een	 bouw-	
	 werk

Marken:
•	 Minneweg,	schuin	tegenover	Het	Trefpunt,		
	 omgevingsvergunning,	terugsnoeien	van	18		
	 bomen,	kappen	van	houtopstand

Monnickendam:
•	 Noordeinde	 71,	 omgevingsvergunning,		
	 verbouwing	van	woonhuismonument,	bou-	
	 wen	van	een	bouwwerk,		wijzigen	van	een		
	 beschermd	document

Aangevraagd:
Broek in Waterland/Monnickendam:
•	 Havenrak	tegenover	7,	11,	23	en	27	in	Broek		
	 in	Waterland	en	Rielant	naast	80	in	Mon-	
	 nickendam,	omgevingsvergunning,	kappen		
	 van	vijftal	bomen,	kappen	van	houtopstand

Broek in Waterland:
•	 Molengouw	 46BWS,	 omgevingsvergun-	
	 ning,	 bouwen	 van	 schuur,	 bouwen	 van		
	 bouwwerk
•	 Laan	 6,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen		
	 twee	dakkapellen,	één	in	linkerkvlak	en	één		
	 aan	rechterdakvlak,	bouwen	van	een	bouw-	
	 werk

Monnickendam:
•	 Noordeinde	71,	omgevingsvergunning,	in-	
	 tern	 verbouwen	 rijksmonument,	 bouwen		
	 van	 een	 bouwwerk,	 wijzigen	 van	 een	 be-	
	 schermd	monument
•	 Noordeinde	2,	omgevingsvergunning,	revi-	
	 seren	gang-	en	slagwerk	Speeltoren,	wijzigen		
	 van	een	beschermd	monument
•	 Pieter	Appelplein	2,	omgevingsvergunning,		
	 realiseren	 van	 nokverhoging,	 bouwen	 van		
	 een	bouwwerk
•	 De	Haven	8,	omgevingsvergunning,	plaat-	
	 sen	nieuwe	kozijnen,	bouwen	van	een	bouw-	
	 werk,	wijzigen	 van	 een	beschermd	monu-	
	 ment

Kennisgeving/bekendmaking/ter inzage:
Geen

 BESTUUR

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 45	 6	november	2014

Tel:	(0299)	658	585. Fax:	(0299)	658	599.	
E-mail: gemeente@waterland.nl.	Website:	www.waterland.nl.
Gemeentehuis:	Pierebaan	3,	1141	GV	Monnickendam.	
Openingstijden: Ma,	di,	do,	vrij:	9.00	-	12.30	uur.	Woe:	8.00	-	16.00	uur.	
Do-avond	(Centrale	Balie,	Publiekszaken	en	Bouw-	en	Woningtoezicht):	18.00	-	20.00	uur.
Gemeentewerf:	Galgeriet	10,	1141	GM	Monnickendam.	
Openingstijden: ma-do:	8.00	-	12.30	uur.	Vrij:	8.00	-	12.00	uur.	
Za	(elke	1ste	en	3de	van	de	maand):	9.00	-	12.00	uur.

 ALGEMENE BERICHTEN

VERANDERINGEN 
SOCIAAL DOMEIN


