
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.

17/01  Bezwaarschriftencommissie 
21/01  Monumenten en 
  welstandstandscommissie 
24/01  Voorbereidende raadsvergadering

FOUT OP MIJNAFVALWIJZER.NL
Helaas is gebleken dat er in de app, mijnafval-
wijzer.nl een fout stond. De app gaf aan dat de 
inzameling oud papier in Monnickendam op 
donderdag plaats vindt. Dat is onjuist want het 
moet woensdag zijn. Wij hebben het bedrijf dat 
onze app vult direct opdracht gegeven de fout te 
herstellen en inmiddels is dat ook gecorrigeerd. 
Overigens is de informatie over alle andere af-

valstromen ook te vinden op de (digitale) afval-
kalender die op onze website staat. 

Wij hebben begrepen dat een aantal inwoners 
hun oud papier langer in huis heeft. Dat is na-
tuurlijk onhandig. Een oplossing kan zijn om het 
oud papier in één van de grote wijkcontainers te 
deponeren. Anders kunt u dit over twee weken 
alsnog ter attentie van de vereniging aanbieden. 
Onze excuses voor het ongemak. 

UW (AAN)VRAAG OP AFSPRAAK

De afdeling Publiekzaken werkt op afspraak. 
Komt u binnenkort naar één van onze balies in 
het gemeentehuis? Maakt u dan van tevoren di-
gitaal een afspraak! Dat is makkelijk en u hoeft 
minder lang te wachten. U kunt voor de volgen-
de 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 

Op onze website kunt u 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.

WATERLANDSMUSEUM DE 
SPEELTOREN: GRATIS MUSEUMGIDS
Persbericht van Museum de Speeltoren
In het Waterlandsmuseum de Speeltoren in 
Monnickendam zijn elke zondagmiddag van 

14.00 tot 15.30 uur gratis museumgidsen be-
schikbaar om u rond te leiden door het museum. 
Met de extra toelichting van een museumgids 
ziet en beleeft u als bezoeker meer van de di-
verse tentoonstellingen in de vier museumza-
len. De gidsen kunnen u bijvoorbeeld meer over 
de nieuwe tentoonstelling “Monnickendam van 
Vroeger”, periode 1800-1950. De tentoonstel-
ling belicht aan de hand van drie thema´s in 
enkele fragmenten het wel en wee van Monnic-
kendammers uit die tijd. Maar de gidsen geven 
u ook informatie over hoe het Waterland zoals 
wij dit nu kennen, is ontstaan. Ook komt u te we-
ten waarom Monnickendam het “valste” carillon 
van de wereld heeft. 

De museumgidsen staan vanaf zondag 6 januari 
tot en met 24 februari elke zondagmiddag van 
14.00-15.30 gratis voor u klaar in het Water-
landsmuseum de Speeltoren in Monnickendam. 
Meer informatie vindt u op de website www. 
despeeltoren.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 bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Aangevraagd
Katwoude
•	 	Wagenweg	 2,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	

van bijbehorende bebouwing, wijzigen van de 

voorgevel, aanpassen van de verdiepingsvloer en 
renoveren van het dak en de buitengevels

Monnickendam
•	 	Oude	 Zijds	 Burgwal	 31,	 omgevingsvergunning,	

plaatsen van een dakopbouw
•	 	Zuideinde	 79,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van zes zonnepanelen
•	 	Kerkstraat	 46,	 omgevingsvergunning,	 intern	 ver-

bouwen van een rijksmonument en het slopen van 
de uitbouw

Zuiderwoude
•	 	Zuiderwouder	 Dorpsstraat	 11	 A,	 omgevingsver-

gunning, plaatsen van twee raamkozijnen in de 
rechterzijgevel, één raamkozijn in de achtergevel,  
vergroten dakramen in het voor-, achter- en rech-
terzijgevel- dakvlak en het plaatsen van zonnepa-
nelen op het rechterzijgeveldakvlak

Verleend:
Broek in Waterland
•	 	Drs.	 J.van	 Disweg	 4,	 6	 en	 8,	 omgevingsvergun-

ning, voor het bouwen van drie woningen 
•	 	Kerkplein	11,	omgevingsvergunning,	gewijzigd	uit-

voeren voor het plan tot verbouwen van het ach-
terste gedeelte van het pand tot woongedeelte

Ingetrokken aanvraag
Monnickendam
•	 	Oude	 Zijds	 Burgwal	 31,	 omgevingsvergunning,	

plaatsen van een dakopbouw

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Bekendmaking,	 aanwezigheidsvergunning	 kans-

spelautomaten, Van der Valk Hotel Volendam, 
Wagenweg 1 te Katwoude

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 2
10 januari 2019

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Afgelopen jaar is het project Galgeriet in Mon-
nickendam in een stroomversnelling geraakt. 
Gevolg is dat de gemeentewerf niet op de hui-
dige locatie kan blijven. Er is een plan gemaakt 
om een nieuwe gemeentewerf te openen aan de 
Hoogedijk in Katwoude. De gemeenteraad heeft 
daarom 13 december 2018 ingestemd met het 
beschikbaar stellen van een bouwkrediet hier-
voor.
Om de bouw van een nieuwe gemeentewerf op 
de locatie van de Hoogedijk mogelijk te ma-
ken, moeten er van te voren wat aanpassingen 
gedaan worden aan het stuk grond. Zo moet er 
een voorbelasting op het terrein worden aan-

gebracht, zodat er in de uiteindelijke situatie 
zo min mogelijk zakkingen optreden. Dit doen 
we door een hoeveelheid zand op het perceel te 
storten. In de week van 14 januari willen wij hier-
mee gaan starten. Een week eerder, in de week 
van 7 januari worden alvast voorbereidingen 
getroffen voor het zandtransport. We verwach-
ten dat deze werkzaamheden in de week van 21 
januari gereed zijn.

Zodra we een concrete planning hebben van de 
overige bouwwerkzaamheden hoort u dat van 
ons, via onze gebruikelijke kanalen (gemeente-
pagina, website, social media).

VOORBEREIDINGEN NIEUWE GEMEENTEWERF KATWOUDE

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:
•	een	opzichter	groen
•	een	hr-adviseur

•	een	financieel	adviseur	planning	en	control
•	een	buitengewoon	opsporingsambtenaar

Kijk snel op onze vacaturepagina voor de volledige vacatureteksten! 
Als je wilt reageren, stuur dan via www.regioflexwerk.nl een brief met motivatie plus CV. 

Wij zien reacties graag tegemoet!


