
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 
vergaderingen bij te wonen; aanvang is 19.30 
uur. Voor de agendapunten van de vergaderin-
gen verwijzen wij u graag naar onze website:  
www.gemeenteraadwaterland.nl of  
www.waterland.nl/agenda/
12/10  bezwaarschriftencommissie
12/10  voorbereidende raadsvergadering
16/10  welstandscommissie

GEHEIMHOUDING EN 
DE BASIS REGISTRATIE PERSONEN
In de basis registratie personen (de officiële 
benaming voor de Nederlandse bevolkingsad-
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen 
van iedereen die binnen de gemeente woont. 
Deze gegevens en wijzigingen daarvan worden 
vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstel-
lingen en enkele bijzondere maatschappelijke 
instellingen, voor hun wettelijke taken. Deze 
wettelijk geregelde gegevensverstrekking kunt 
u niet voorkomen, omdat deze verplicht is. De 
afdeling Publiekszaken verstrekt geen gegevens 
over u indien dit in strijd is met de regelgeving. 

Soms vragen andere partijen (verplichte der-
den)  ons om gegevens uit de basisadministra-

tie aan hen te verstrekken. Voorbeelden hiervan 
zijn een advocaat, de stichting intergemeente-
lijke ledenadministratie of zogenoemde vrije 
derden (niet commerciële instellingen, zoals 
woningbouwcorporaties of werknemers- werk-
geversorganisaties). Voor  deze categorie kunt 
u ons verzoeken om extra geheimhouding van 
uw persoonsgegevens. Deze extra geheimhou-
ding betekent niet, dat er nooit meer gegevens 
kunnen worden verstrekt aan deze verplichte 
derden. Indien  een derde een wettelijke taak uit 
moet voeren (bijvoorbeeld als een advocaat een 
gerechtelijke procedure opstart), wordt er een 
afweging van belangen gemaakt. U krijgt in dat 
geval de mogelijkheid om uw standpunt en be-
zwaren kenbaar te maken. Daarna wordt beslo-
ten of verstrekking van de gevraagde gegevens  
plaatsvindt. 

Deze extra geheimhouding kunt u aanvragen via 
onze website www.waterland.nl of door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken via 
(0299) 658 585.  De medewerkers kunnen u dan 
persoonlijk te woord staan over de  mogelijkhe-
den die er zijn. 

HEEFT U DE ENQUÊTE 
VERKEERSPLAN AL INGEVULD?
De afgelopen periode heeft gemeente Water-
land verkeersknelpunten en mogelijke oplos-
singen voor de binnenstad van Monnickendam 
geïnventariseerd. Met deze informatie hebben 
wij een enquête opgesteld.  Al ruim 300 inwo-
ners hebben de enquête al ingevuld! Doet u ook 
mee? U heeft nog de tijd tot 30 oktober 2017.  
U kunt de enquête digitaal invullen via www. 
waterland.nl/verkeer. Mocht u een papieren 
versie willen, dan kunt er één ophalen op het 
gemeentehuis.  

GEEN DISTRIBUTIE JODIUMTABLET-
TEN IN GEMEENTE WATERLAND
Half oktober 2017 verspreidt het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport jodiumta-
bletten in een aantal gebieden in Nederland. 
Bepaalde groepen mensen die in een straal tot 
100 km rond een kernreactor wonen ontvangen 
de tabletten. Omdat Zaanstreek-Waterland zich 
niet binnen de straal tot 100 km rond een kern-
reactor bevindt ontvangen inwoners van Zaan-
streek-Waterland geen jodiumtabletten. 

De dichtstbijzijnde kernreactor voor onze regio 
is Petten. Omdat dit een onderzoeksreactor 
betreft heeft de Rijksoverheid voor deze reac-
tor een andere straal afgegeven, namelijk 3 km 
rondom de kernreactor. De omwonenden van de 
kernreactor in Petten hebben de jodiumtablet-
ten eind 2016 al ontvangen. 

Heeft u vragen?
Kijk voor meer informatie op: www.waarom 
krijgikjodiumtabletten.nl of bij de veel gestelde 
vragen op die website . Ook kunt u contact op-
nemen met de Rijksoverheid via telefoonnum-
mer 1400 of via Whatsapp (06) 5500 1400.  Er is 
geen concrete dreiging van een kernongeval. De 
Rijksoverheid verspreidt de jodiumtabletten om 
voorbereid te zijn op de zeer kleine kans op een 
kernongeval. Ook wil Nederland bij een kernon-
geval dezelfde maatregelen kunnen nemen als 
onze buurlanden.

VERKEERSHINDER
Binnenstad Monnickendam op 
zaterdag 14 oktober
Zaterdag 14 oktober wordt het evenement 
“Wijnroute Monnickendam 2017 ” gehouden. 
Houdt u er rekening mee dat tijdens dit evene-
ment een aantal straten in de binnenstad van 
Monnickendam worden afgesloten voor door-

gaand verkeer. De afsluiting betreft de Kerk-
straat (vanaf de Kermergracht), het Noordeinde 
(tot de Molenstraat) de Middendam/Damsluis, 
het Zuideinde, de Gooische Kaai en de Haven-
straat (vanaf Wijnhuis Monnickendam) en duurt 
van 19.00 tot 22.00 uur.

WERK IN UITVOERING
Schilderwerk aan de kerk in Watergang

Op woensdag 18 oktober a.s. starten wij met het 
opbouwen van de steiger voor de kerk in Water-
gang. Tijdens de schilderwerkzaamheden zijn 
de achterliggende woningen gewoon berikbaar 
voor verkeer. Het opbouwen van de steiger kan 
echter wel wat oponthoud geven. 
Het werk duurt ongeveer anderhalve week en is 
afhankelijk van het weer. Schildersbedrijf Lek uit 
Purmerend voert de werkzaamheden uit voor de 
gemeente. Heeft u nog vragen naar aanleiding 
van deze werkzaamheden? Dan kunt u contact 
opnemen met de beheerder,  de heer Pool. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 577 
of via e-mail r.pool@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. 

Verleend
Marken
•	 	Kerkbuurt	68	en	70,	omgevingsvergunning,	voor	

het verwijderen van asbest, het bouwen van een 
bouwwerk, het wijzigen van een beschermd mo-
nument, het slopen van (een gedeelte van) een 
bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsge-
zicht zoals be-doeld in artikel 2.1, lid 1, sub h, van 
de Wabo;

Monnickendam
•	 	Pierebaan,	 parkeerplaats	 naast	 de	 huisartsen-

post, standplaatsvergunning, voor innemen van 
een standplaats met een mobiel onderzoekscen-
trum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker 
van medio november 2017 tot eind januari 2018 

•	 	Niesenoortsburgwal	 16,	 omgevingsvergunning,	

voor het plaatsen van een dakkapel in het lin-
kerzijdakvlak, bouwen van een uitbouw aan de 
achtergevel en vernieuwen van het dak van de 
schuur, het bouwen van een bouwwerk, het ge-
bruik van gronden of bouwwerken in strijd met 
het bestemmingsplan

•	 	Galgeriet	 8	 en	 10a,	 omgevingsvergunning,	 voor	
het vervangen van het dak, het bouwen van een 
bouwwerk

•	 	binnenstad,	ontheffing	Drank-	en	Horecawet,	het	
organiseren en houden van het evenement “Wijn-
route Monnickendam 2017 ”, voor het verstrekken 
van zwak-alcoholhoudende dranken bij bijzon-
dere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, deze 

ontheffing geldt op zaterdag 14 oktober 2017 van 
19.00-21.00 uur 

•	 	Gouwzee,	 	 nabij	 de	 hefbrug	 in	 de	 haven,	 stand-
plaatsvergunning  voor het innemen van een 
standplaats op het natuurijs, voor de verkoop van 
koek en zopie in de jaren 2017-201 in de periode 
dat er natuurijs ligt, met uitzondering van die da-
gen dat er een schaatstocht wordt georganiseerd 
door de ijsvereniging(en)

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 41
12 oktober 2017

bEstuur

AFSCHEIDSRECEPTIE 
JEAN VAN DER HOEVEN

Het gemeentebestuur van Waterland 
nodigt u uit voor het afscheid van wet-
houder Jean van der Hoeven. Wij stel-
len u graag in de gelegenheid om per-
soonlijk afscheid van hem te nemen. 
Wij organiseren een afscheidsreceptie 
op:
Dinsdag 31 oktober 2017 van 16.00 tot 
18.00 uur in de ontvangstruimte van 
het gemeentehuis.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op 
prijs.

aLGEMENE bErIChtEN

Eind dit jaar gaat de provincie Noord-Hol-
land, samen met de gemeenten Gemeente 
Amsterdam, Gemeente Waterland en Edam-
Volendam en de Vervoerregio Amsterdam 
en omwonenden een visie opstellen voor het 
snelfietspad tussen Edam-Volendam en Am-
sterdam. Het eerste deel van dit fietspad is 
voorzien tussen Monnickendam en de Wagen-
weg. Een snelfietsroute is een rechtstreekse 
route op langere afstanden (15 tot 20 kilome-
ter) die steden en/of woonwerklocaties met 
elkaar verbinden. 
We leggen snelfietsroutes aan op deels be-
staande fietsroutes, die we slim met elkaar 
verbinden tot een doorlopend traject. De 
snelfietsroutes hebben glad asfalt, weinig ob-
stakels en goede verlichting. Verder is er op 

snelfietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor 
fietsers en weinig hinder van ander verkeer.

Voordelen voor fietsers
•	 	Tijdsbesparend:	Voorrang	voor	de	fietser;	

routes tot in hartje stad en weinig omwe-
gen

•	 	Comfortabel:	 Flauwe	 bochten,	 vlak	 asfalt	
en lichte hellingen

•	 	Ruim:	Ruimte	om	met	zijn	tweeën	naast	el-
kaar te fietsen én om in te halen

•	 	Veilig:	Auto’s	en	fietsers	zo	veel	mogelijk	
gescheiden, brede en toegankelijke fiets-
tunnels en goede verlichting

•	 	Herkenbaar:	 Eenduidige	 bewegwijzering	
en herkenbaar rood asfalt

•	 Gezond:	Fietsen	is	gezond!

VISIE OP FIETSEN


