
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het gemeen-
tehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen 
zijn openbaar, u bent dus altijd welkom om ver-
gaderingen bij te wonen. Aanvang is 19.30 uur. 
Voor de agendapunten van de vergaderingen 
verwijzen wij u graag naar www.gemeenteraad-
waterland.nl. De vergaderingen van de gemeen-
teraad kunt u live volgen via onze website en via 
Omroep PIM.  Zie voor  andere vergaderingen 
ook onze agenda op www.waterland.nl.

28/03   Raadsvergadering (onderzoek geloofs-
brieven nieuwe raadsleden)

29/03   Raadsvergadering (installatie nieuwe 
raadsleden)

03/04   Monumenten- en Welstandscommissie 
(i.v.m. 2e Paasdag op dinsdag!)

METING GEBOUWEN IN WATERLAND
De wet BAG (Basisregistraties Adressen en Ge-
bouwen) verplicht gemeenten om een actuele 
registratie van de contouren van panden/ge-
bouwen te beheren. Gemeente Waterland heeft 
Facto Geo opdracht gegeven om de gebouwen 
in te meten. 
U kunt hierbij denken aan het inmeten van 
nieuwbouw, een uitbreiding van het hoofdge-
bouw, een (nieuw) bijgebouw etc. 
Dit betreft alleen de buitenzijde van de gebou-
wen. Het inmeten kan niet in alle situaties vanaf 
de openbare weg. Voor een goede meting kan 
het noodzakelijk zijn om het perceel te betreden. 
De landmeter meldt zich dan bij de bewoner. De 
meetploeg is herkenbaar aan werkkleding met 
de opdruk van het bedrijf. Bovendien kunnen zij 
een werknemerspas van het bedrijf en een brief 

met uitleg over werkzaamheden tonen. Vraagt 
u hier gerust naar. De metingen vinden plaats 
in de periode van maandag 26 maart 2018 tot 
en met vrijdag 06 april 2018. Wij gaan er van 
uit dat u uw medewerking wilt verlenen!  Wilt u 
weten wat de BAG is? Dan kunt u de registratie 
van heel Nederland online inzien op de pagina 
https://bagviewer.kadaster.nl/. Mocht u daar 
fouten in vinden dan kunt u die daar ook in mel-
den en u krijgt binnen enkele dagen een reactie 
van ons over de oplossing. Heeft u verder nog 
vragen? Neemt u dan contact op de afdeling Pu-
bliekszaken telefoonnummer (0299) 658 585.

VOORDRACHT HERBENOEMING 
BURGEMEESTER KROON

De gemeenteraad van Waterland heeft in de ver-
gadering van 15 maart 2018 bekend gemaakt dat 
zij burgemeester Luzette Kroon van gemeente 
Waterland, door tussenkomst  van de Commis-
saris van de Koning van Noord-Holland, bij de 
Minister van Binnenlandse Zaken gaat voor-
dragen voor herbenoeming. De eerste zittings-

periode van burgemeester Kroon loopt af per  
13 september 2018. Het ligt in de verwach-
ting dat de burgemeester per die datum bij  
Koninklijk Besluit wordt herbenoemd voor een 
periode van (opnieuw) zes jaar.

NIEUWE TOERISTISCHE 
BEWEGWIJZERING
In het voorjaar wordt in onze gemeente nieuwe 
toeristische objectbewegwijzering geplaatst. Er 
wordt gestart op Marken. De oude witte bor-
den worden vervangen door nieuwe bruine en 
blauwe borden. Wij maken hiervoor gebruik van 
een internationaal geaccepteerd en toegepast 
systeem. De nieuwe borden zorgen voor een 
uniform beeld in alle kernen en het voorkomt 
wildgroei van borden. Bovendien helpt het ‘zoe-
kend verkeer’ om makkelijker de weg te vinden 
en dat bevordert natuurlijk de veiligheid, bereik-
baarheid en leefbaarheid. Bent u een toeristisch 
ondernemer en wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor zo’n bord? Op onze website vindt u 
de richtlijnen omtrent de toeristische beweg-
wijzering. Onderstaand een voorbeeld van de 
nieuwe borden.

2e PUBLICATIE VERWIJDEREN BOOT, 
TRAILER OF CONSTRUCTIE
De gemeente handhaaft regelmatig op verlaten 
trailers en aanhangers die op de openbare weg 
staan, bootjes die te lang op de kant liggen, 

(half) gezonken bootjes in openbaar water of il-
legale constructies in het water. Aan de Cornelis 
Dirkszoonlaan, onder het bruggetje richting de 
Houtrib in Monnickendam ligt een blauw/wit 
polyester bootje dat is voorzien van een sticker. 
De boot wordt geborgen omdat deze overlast 
veroorzaakt en schade kan veroorzaken aan 
het openbaar groen en dergelijke. Belangheb-
benden die niet of niet tijdig de boot verwijdert 
dienen er rekening mee te houden dat de te ber-
gen boot na 3 mei 2018 zal worden vernietigd. 
Tot 3 mei 2018 is het mogelijk om de boot bij de 
gemeentewerf op te halen, tegen betaling van 
de bergingskosten.

WERK IN UITVOERING
Herbestraten Molenstraat Monnickendam
In de week van maandag 26 maart 2018 starten 
we met het herbestraten van de Molenstraat 
in Monnickendam. De rijbaan is gedurende 
deze periode afgesloten voor al het verkeer. 
Omleiding en afzettingen worden met borden 
aangegeven. Om de bereikbaarheid van wo-
ningen gedurende de werkzaamheden te ga-
randeren worden loopschotten neergelegd. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door de 
firma Wagelaar BV en namens de gemeente 
begeleid door de heer J. Verleg. Gedurende de 
werkzaamheden wordt u door de aannemer, in 
overleg met de gemeente, op de hoogte gehou-
den over de voortgang. De werkzaamheden zijn 
naar verwachting in 2 weken afgerond. Neemt 
u voor eventuele vragen en/of opmerkingen ge-
rust contact op met de toezichthouder, de heer 
J. Verleg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
(0299) 658 574  of via de email op j.verleg@ 
waterland.nl 

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 medium 
voor bekendmakingen. Via onze website www. 
waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze be-
kendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage. 

Aangevraagd:
Broek in Waterland:
•	 	Oosteinde	 37,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een voorportaal

Katwoude:
•	 	Hoogedijk	 54,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een bedrijfsloods
•	 	Hoogedijk	 1D,	 omgevingsvergunning,	 tijdelijk	

plaatsen van een informatiebord voor een periode 
van 3 jaar en 9 maanden

Marken:
•	 	Kerkbuurt	 48,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van een dakkapel in het linkerzijdakvlak

Monnickendam:
•	 	De	Haven	10,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	

een gevelsteen in de voorgevel
•	 	Rozendaal	1,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	

een dakkapel in het linkerzijdakvlak

Uitdam:
•	 	Uitdammer	 dorpsstraat	 17,	 omgevingsvergun-

ning, bouwen van een woning

Zuiderwoude:
•	 	Zeedijk	 13,	 omgevingsvergunning,	 kappen	 van	

drie bomen

Verleend:
Monnickendam:
•	 	De	Haven	14,	omgevingsvergunning,	aanbrengen	

van een markies
•	 	Molenstraat,	 Her-bestraten,	 in	 de	 week	 van	 26	

maart straten we met het her-bestraten van de 
Molenstraat. De rijbaan is gedurende deze peri-
ode afgesloten voor al het verkeer

•	 	Kooizand	 5,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	 van	
een schuur

Uitdam:
•	 	Rijperweg	 3,	 ingetrokken	 aanvraag	 omgevings-

vergunning, plaatsen van een dakkapel

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•	 	Beleidsregels	 hondenuitlaatservices	 recreatiege-

bied Hemmeland, gemeente Waterland
•	 	Bekendmaking	wijziging	heffing	leges	vergunning	

hondenuitlaatservices

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
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aLGEMENE bErIChtEN

Sinds mei 2015 is de Buurtbus Waterland actief. 
Op initiatief van de inwoners van Waterland-
Noord verbindt de Buurtbus de kernen in het 
buitengebied met de kernen langs de provinciale 
wegen. Op dinsdag 13 maart 2018 is de 10.000ste 
passagier vervoerd. Wethouder Bromet is ver-
heugd dat dit initiatief zo goed is aangeslagen. 
“Dat de Buurtbus Waterland in een behoefte zou 
voorzien wisten wij wel maar dat de Buurtbus in 
zo’n relatief korte periode al de 10.000 ste  pas-
sagier zou vervoeren, had ik niet verwacht. Ik ben 
blij dat het door de inzet van veel vrijwilligers 
een succes is geworden.” 
Het laatste jaar vervoerde deze Buurtbus circa 
400 - 500 passagiers per maand wat neer komt 
op circa 16-20 passagiers per dag. De huidige 
route loopt  vanaf Ilpendam-Overleek-Monnic-
kendam-Zuiderwoude en Uitdam naar Broek in 

Waterland (en visa versa). De vereniging Buurt-
bus kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken 
die een keer per twee weken een halve dag wil-
len rijden. Meer informatie over aanmelding als 
vrijwilliger, routes, haltes en tarieven is te vinden 
op de website van de Buurtbus Waterland www.
buurtbuswaterland.nl.

BUURTBUS WATERLAND VERVOERT 10.000e PASSAGIER

Op de parkeerplaats aan de Pierebaan in 
Monnickendam staan de eerste twee elektri-
sche deelauto’s klaar voor gebruik. Het mag 
met recht een duurzaam project genoemd 
worden: de voertuigen worden volledig gefi-
nancierd door de opbrengst uit de twee grote 
windturbines aan de kop van de Markerdijk. 
“Het doel is mensen enthousiast maken voor 
autodelen én elektrisch rijden”, zegt initiatief-
nemer Antoine Maartens van Stichting Duur-
zaam Waterland. “Ook willen we bewoners 
die van plan zijn om een tweede auto aan te 
schaffen laten zien dat er al eentje voor ze 
klaar staat.”
Maartens gaat de komende tijd van deur tot 
deur om inwoners te informeren. Ook de an-
dere betrokken partijen, de coöperatie Groen 
Waterland en Metropoolregio Amsterdam 
Elektrisch, worden ingezet bij de promotie van 
de deelauto’s, die 15 tot 20 euro per dag kos-
ten en de komende vier jaar beschikbaar zijn. 
Maar zijn twee auto’s niet wat weinig voor de 
ruim 17.000 inwoners van de gemeente? “We 
zijn rustig begonnen en hebben de tijd”, zegt 
Maartens. “Als blijkt dat er meer auto’s nodig 

zijn, dan komen die er ook. We willen eerst de 
kinderziektes eruit hebben: het goed schoon-
houden en omgaan met schadegevallen. 
Daarom gaan we gewoon aan de slag.” Por-
tefeuillehouder duurzaamheid van gemeente 
Waterland, Laura Bromet,  is enthousiast over 
dit initiatief. “De elektrische deelauto’s zijn 
een enorme aanwinst voor Waterland. De 
prijs is zo laag dat je er  niet met een eigen 
auto voor kunt rijden. Ze rijden heerlijk en 
hebben voor een elektrische auto een groot 
bereik van 300 km. Ik raad iedereen aan deze 
schone auto’s eens uit te proberen!”. Meer in-
formatie is te vinden op onze website.

2 ELEKTRISCHE DEELAUTO’S BESCHIKBAAR IN GEMEENTE WATERLAND


