
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.

11/10   Bezwaarschriftencommissie 
11/10  Voorbereidende raadsvergadering
15/10  Vergadering monumenten- en wel-

standscommissie
18/10  Bijeenkomst Openbaar groen Marken

EXPO DIJK IN UITVOERING
Wat komt er kijken bij een dijkversterking? 
Waarom is het nodig? Welke belangen spelen 
een rol? Hoe bouw je een dijk op slappe grond? 
Wat betekent het werk voor de natuur? En wie 
werken er aan de dijk? Op deze en nog veel 
meer vragen geeft de EXPO Dijk in Uitvoering 
antwoord. Op 2 oktober openden hoogheem-
raad Kees Stam en burgemeester Luzette Kroon 
van Waterland het informatiecentrum van de 
Markermeerdijken in het projectkantoor van de 
Alliantie Markermeerdijken in Katwoude.
Met de EXPO wordt het werk aan de dijk inzich-
telijk en beleefbaar. In de EXPO kun je een bal-
lonvaart maken over de 33 kilometer te verster-
ken dijken van Hoorn tot Amsterdam. Met een 
Virtual Reality-bril in de levensgrote luchtbal-
lon vaar je bijvoorbeeld over het stadstrand in 
Hoorn, de dijken van Zeevang of het Noordeinde 
van Volendam. Met één druk op de knop veran-
dert het uitzicht van de huidige naar de toekom-
stige situatie met de versterkte dijken. Luzette 
Kroon: “De VR-luchtballon is een mooie, innova-
tieve manier om bewoners een kijkje te geven 
in de toekomst. Het biedt je de mogelijkheid om 

veranderingen in je eigen omgeving zo echt mo-
gelijk te ervaren in 3D. Ik heb het al mogen tes-
ten en het is even wennen zo hoog in de lucht, 
maar wel een bijzondere ervaring.”
U bent van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen!

OPNIEUW STAP VOORUIT IN 
ONTWIKKELING GALGERIET
Gemeente Waterland is eigenaar geworden van 
de panden Galgeriet 18-20 in Monnickendam. 
Dat is opnieuw een belangrijke stap in de ont-
wikkeling van het project Galgeriet omdat voor 
de omvorming van het bedrijventerrein tot een 
woonwijk natuurlijk grond nodig is. Op 1 ok-
tober 2018 tekenden gemeente Waterland en 
vertegenwoordigers van Slot BV de benodigde 
overeenkomst.
Portefeuillehouder Jelle Kaars is blij met deze 
aankoop. “Als de gemeente een bedrijf uitkoopt 
moet men wel de mogelijkheid krijgen om te 
kunnen verplaatsen. Er moet een kavel zijn waar 
het bedrijf heen kan en er moet financieel over-
eenstemming zijn. De gemeente heeft een bod 
kunnen doen op basis waarvan de familie Slot 
in staat wordt gesteld hun bedrijf elders voort 
te zetten. Ik ben ook erg tevreden over de ma-
nier waarop de koop tot stand is gekomen. We 
hebben goed overleg gehad met de verkopende 
partij”.
Voor de omvorming van het bedrijventerrein tot 
een woon-, werk-, winkel- en recreatiegebied 
zijn al flinke stappen gezet. Op dit moment is 
het projectteam bezig met het opstellen van 
een Integraal Programma van Eisen (IPVE). Op 
onze website is alle informatie over het project 
te vinden. 
De 8e nieuwsbrief is inmiddels verschenen. 
Heeft u die niet aangetroffen? De nieuwsbrief is 
te downloaden via onze website.   

WERK IN UITVOERING
Monnickendam
•	 		Herstelwerkzaamheden	kademuur	
			 Gooische	Kaai	

In de week van maandag 15 oktober 2018 wordt 
gestart met de herstelwerkzaamheden aan de 

kademuur van de Gooische Kaai. Om op de kade 
de overlast door machines te beperken, wor-
den de werkzaamheden grotendeels vanaf het 
water uitgevoerd. Wel worden er bouwhekken 
geplaatst. Dit betekent dat parkeren en door-
gaand verkeer tijdens de werkzaamheden niet 
mogelijk is met uitzondering van de hulpdien-
sten. De werkzaamheden nemen naar verwach-
ting 4 weken in beslag . De werkzaamheden 
worden begeleid door de heer J. Tol van de afde-
ling Openbare Werken. Neemt u voor eventuele 
vragen en/of opmerkingen gerust contact met 
hem op. De heer Tol is bereikbaar via telefoon-
nummer (0299) 658 655 of via e-mail op j.tol@
waterland.nl.

•	 Voorbereidende	werkzaamheden	aanleg	
	 hemelwater	transportriool	Doelenerf	
Vanwege overlast door te hoge grondwaterstan-
den in de omgeving Doelenerf en Kloosterstraat 
wordt riolering aangelegd naar het parkeerter-
rein Doelenerf. Dit  om overtollig hemelwater en 
grondwater af te voeren. 
De werkzaamheden bestaan uit:
•	 	(fase	1)	het	graven	van	proefsleuven	om	de	

plaats van bestaande kabels en leidingen in 
te meten;

•	 	(fase	2)	aanleg	riolering	(planning	november	
2018);

•	 	(fase	3)	definitieve	herbestrating	(voorlopige	
planning 1 e kwartaal 2019)

De voorbereidende werkzaamheden, het graven 
van de proefsleuven (fase 1) starten in de week 
van 15 oktober 2018 en duren naar verwachting 
1 week. De aanleg van de riolering (fase 2) start 
enkele weken nadat de materialen door de fabri-
kant zijn geleverd.  De firma Wagelaar verzorgt 
de werkzaamheden en de heer E. Bootsman 

houdt namens de gemeente toezicht op uitvoe-
ring daarvan. 
De bestrating wordt na de aanleg van de riole-
ring tijdelijk teruggeplaatst totdat herbestrating 
mogelijk is in 2019 (fase 3). Met de aannemer 
is afgesproken dat de rioolwerkzaamheden wor-
den afgestemd met de particuliere bouwactivi-
teiten voor een Bed & Breakfast. Gedurende de 
werkzaamheden houdt de firma Wagelaar u in 
overleg met de gemeente op de hoogte over de 
vordering van de werkzaamheden.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact 
op met de toezichthouder, de heer E. Bootsman. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 
573 of via email op e.bootsman@waterland.nl. 

BERICHT BEREIKBAARHEID  
WATERLAND: WERKZAAMHEDEN 
HET SCHOUW
Momenteel worden er diverse werkzaamheden 
uitgevoerd op het perceel bij Het Schouw tussen 
de N247 en het Noordhollandsch Kanaal. Om 
vanaf eind 2019 te kunnen gaan bouwen, wan-
neer de ruimtelijke procedures zijn afgerond, 
dient de ondergrond stabiel te zijn. Wanneer u 
nu over het perceel loopt dan beweegt de grond 
onder uw voeten omdat er een flinke laag veen 
onder de oppervlakte ligt. Om te zorgen dat dit 
veen en de andere lagen verdichten wordt er 
een laag van circa 3 meter zand opgebracht. 
Dit mag niet te snel omdat anders er kans is op 
afschuiven van de grond richting het kanaal of 
de N247. Waterspanningsmeters houden con-
stant de situatie in de ondergrond in de gaten 
en geven direct een signaal aan de aannemer 
wanneer er extra alertheid is geboden. Meer in-
formatie vindt u op de website van Bereikbaar-
heid Waterland.

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 bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Aangevraagd
Broek in Waterland:
•	 	Leeteinde	10,	omgevingsvergunning,	kappen	van	

een es 

Ilpendam:
•	 	Dorpsstraat	43,	omgevingsvergunning,	realiseren	

van een bijbehorend bouwwerk ten behoeve van 
een bed&breakfast

 

Monnickendam:
•	 	Nieuwpoortslaan	42,	omgevingsvergunning,	bou-

wen van een uitbouw aan de voorgevel en rechter-
zijgevel

•	 	Cornelis	 Dirkszoonlaan	 72,	 omgevingsvergun-
ning, bouwen van een aanbouw, vergroten van de 
berging en het bouwen van een tuinmuur

Verleend:
Marken:
•	 	Kerkbuurt	 179,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een aanbouw aan de achtergevel

Monnickendam:
•	 	De	 Zarken	 33,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van een dakkapel
•	 	Drevel	 15,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	 van	

een nieuwe kozijnen in de voorgevel

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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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Vanaf nu werkt de afdeling Publiekszaken op 
afspraak. Komt u binnenkort naar één van onze 
balies in het gemeentehuis? Maakt u dan van te-
voren digitaal een afspraak! Dat is makkelijk en 
u hoeft minder lang te wachten. U kunt voor de 
volgende zaken een afspraak maken:
•	 Aanvraag	paspoort/identiteitskaart
•	 Aanvraag	rijbewijs
•	 Aanvraag	briefadres
•	 Attestatie	de	Vita	(bewijs	van	in	leven	zijn)

•	 Eerste	inschrijving	
•	 Erkenning
•	 Melding	voorgenomen	huwelijk/partnerschap	

U  kunt via onze website een afspraak maken 
via	de	volgende	link	https://www.waterland.nl/
afspraak-maken. Het is uiteraard ook mogelijk 
om zonder afspraak naar onze balies te komen. 
Houdt u er dan rekening mee dat u misschien wat 
langer moet wachten.

WERKEN OP AFSPRAAK
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