
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.

24/01  Voorbereidende raadsvergadering
31/01  Raadsvergadering
04/02  Monumenten en welstandscommissie 

WAAR IS DE PLANTENBAK OP 
‘T PROOYEN?
Een oplettende inwoner heeft het vast al ge-
merkt: de plantenbak die sinds een paar maan-
den op ‘t Prooyen stond, is weg. Hoe zit dat? 

De plantenbak is weggehaald omdat er in de 
korte tijd dat deze er stond, diverse aanrijdin-
gen met de bak zijn geweest. De plantenbak was 
neergezet als snelheidsremmer, maar leverde 
op deze manier geen positieve bijdrage aan de 
verkeersveiligheid! 
Daarom hebben we de bak weer weggehaald. 
Er komt voorlopig even niets anders voor in 

de plaats. Bij een volgend groot onderhoud of 
herinrichting willen we graag samen met u be-
denken hoe en of de snelheid van auto’s op ‘t 
Prooyen moet worden ingeperkt.

GEMEENTE WATERLAND KRIJGT DRIE 
EXTRA LAADPALEN T.B.V. HET 
OPLADEN VAN ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN
In februari/maart komen er op 3 locaties laad-
palen voor het opladen van elektrische auto’s 
bij. De nieuwe laadpalen komen op de volgende 
locaties te staan:
•	 Haringburgwal,	Monnickendam
•	 	De	Graaf	Willemlaan,	nabij	de	kerk,	Monnic-

kendam
•	 	Lepelaarstraat,	 nabij	 de	 voetbalvelden,	 Il-

pendam

De	Stichting	Duurzaam	Waterland	(SDW)	heeft	
onlangs extra elektrische deelauto’s beschik-
baar gesteld voor de inwoners van de gemeente 
Waterland.		Ook	hiervoor	gaan	wij	extra	laadpa-
len aanvragen. 
Wij	hebben	een	aantal	 strategische	 locaties	 in	
gedachten voor nieuwe laadpalen, mede aan 
de hand van het groeiend aantal aanvragers en 
gebruikers van de elektrische deelauto’s van de 
SDW.
Wij	 denken	 hierbij	 aan	 de	 volgende	 locaties.	
Deze zijn alle drie in Monnickendam:
•	 Parkeerterrein	Nieuwpoortslaan,	Loswal
•	 Cornelis	Dirkszlaan,	nabij	de	sportvelden
•	 Rielant,	aan	het	begin	van	de	straat

Voor eventuele vragen of suggesties kunt u 
contact opnemen met de medewerkers verkeer: 
verkeer@waterland.nl 

BERICHT DUURZAAM 
BOUWLOKET ISDE-SUBSIDIE: 
100 MILJOEN VOOR 2019 VOOR 
ZONNEBOILERS, WARMTEPOMPEN, 
BIOMASSAKETELS EN 
PELLETKACHELS
De investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE)	geeft	zowel	particuliere	woningeigenaren	
als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming 
bij de aankoop van zonneboilers, warmtepom-
pen, biosmassaketels en pelletkachels. Hier-
mee	 stimuleert	 de	 Rijksoverheid	 Nederlandse	
huishoudens en bedrijven om minder te gas te 
gebruiken en meer duurzame warmte.

Aanvragen
De ISDE- subsidie is een meerjarige regeling die 
opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 
december	 2020.	 Voor	 dit	 jaar	 (2019)	 is	 er	 100	
miljoen euro beschikbaar gesteld door Rijks-
overheid. Voor meer informatie over de rege-
ling en het aanvragen ervan, kunt u terecht op 

www.rvo.nl. Dit is de website van de organisatie 
die de subsidieregeling uitvoert, de Rijksdienst 
voor	Ondernemend	Nederland.	Vul	de	zoekterm	
‘Investeringssubsidie duurzame energie ISDE’ 
in en de pagina met alle informatie over de sub-
sidieregeling wordt getoond.

Gratis en onafhankelijk advies nodig?
Raadpleeg het gemeentelijk Duurzaam Bouwlo-
ket.	Ga	 naar	www.duurzaambouwloket.nl voor 
meer informatie over het energiezuinig, com-
fortabel en aardgasvrij maken van de woning. 
Of stel direct een vraag aan een adviseur door 
te	bellen	(072	–	743	39	56)	of	te	mailen	(info@
duurzaambouwloket.nl).	 Het	 Duurzaam	 Bouw-
loket wordt door de gemeente gefinancierd om 
inwoners van A tot Z verder te helpen met gratis 
en onafhankelijk advies over het verduurzamen 
van hun woning. 

Overige subsidies en regelingen
Benieuwd welke subsidiemogelijkheden er nog 
meer zijn voor het verduurzamen van de wo-
ning? 
Ga	 naar	 www.duurzaambouwloket.nl/ 
subsidiecheck en doe de subsidiecheck. 

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
•	 	Hoogedijk	 16,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	

van een bed&breakfast in voormalige boerderij-
winkel/schuur

Monnickendam
•	 	Brugstraat	 2,	 omgevingsvergunning,	 realiseren	

van een afdak

•	 	Irenestraat	 36,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	
van een dakopbouw

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Bekendmaking,	 verordening	 cliëntenparticipatie	

Participatiewet	 en	 Wet	 sociale	 werkvoorziening	
gemeente	Waterland	 2019,	 treedt	 in	 werking	 19	
januari	2019	(publicatiedatum	18	januari)

•	 	Bekendmaking,	 wijziging	 verordening	 Persoons-
gebonden	 budget	 Wet	 sociale	 werkvoorziening	
2008,	wijziging	treedt	in	werking	18	januari	2019	
(publicatiedatum	17	januari)

•	 	Ter	inzage	legging,	Vastgesteld	bestemmingsplan	
en	besluit	 hogere	waarden	Monnickendam	–	De	
Regenboog	 (Bernhardlaan	 23),	 vanaf	 25	 januari	
gedurende 6 weken 

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 4
24 januari 2019

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Op 19 januari 2019 was het zeventig jaar geleden 
dat de heer D. Suijkerbuijk en mevrouw J.G. Suij-
kerbuijk-Balk voor de wet waren getrouwd. Het 
kerkelijk huwelijk vond op dezelfde dag plaats. 
De heer en mevrouw Suijkerbuijk zijn geboren in 
Amsterdam. Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wo-

nen al sinds 28 maart 1968 op hun huidige adres 
in Broek in Waterland. 

Burgemeester Kroon ging bij het echtpaar op 
bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijks-
jubileum.

ECHTPAAR SUIJKERBUIJK-BALK ZEVENTIG JAAR GETROUWD

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:

•	twee	beleidsmedewerkers	ruimtelijke	ordening
•	een	werkvoorbereider	openbare	ruimte

•	een	opzichter	groen
•	een	financieel	adviseur	planning	en	control

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!


