
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 www.gemeente-
raadwaterland.nl. De vergaderingen van de ge-
meenteraad kunt u live volgen via onze website 
en via Omroep PIM.  Zie voor  andere vergade-
ringen ook onze agenda op www.waterland.nl.

08/11  Voorbereidende raadsvergadering
12/11  Monumenten en 
  Welstandscommissie 
15/11  Raadsvergadering
15/11  Bezwaarschriftencommissie 

DENK MEE OVER GROEN IN 
MONNICKENDAM
Gemeente Waterland gaat een nieuwe groenvi-
sie opstellen. Wij willen onze inwoners daarbij 
betrekken en zijn benieuwd naar uw mening 
over het openbaar groen in het deel van de ge-
meente waar u woont. 

Wij nodigen u daarom uit op donderdag 22 
november 2018 in de kantine van het gemeen-
tehuis. De bijeenkomst start om 19.00 uur en 
duurt tot 20.30 uur. Het betreft geen inloop-
avond. 

Wij horen graag hoe u tegen de staat van het 
openbaar groen aankijkt en wat u als verbe-
ter- of sterke punten in Monnickendam ziet. De 
groenvisie gaat met name over de grote lijnen. 
Wat willen we in de toekomst ontwikkelen?  
Bijvoorbeeld bepaalde boomstructuren/stuk-
jes ‘natuur’?  Heeft u concrete voorbeelden van 
hoe het beter of anders kan? Neemt u dan ge-
rust foto’s van de betreffende locatie(s) mee. 
Wij zien uw komst graag tegemoet!

Om een totaalbeeld van onze gemeente te krij-
gen, worden in alle kernen dergelijke bijeen-
komsten georganiseerd. 
Wij houden u op de hoogte van andere data en 
tijdstippen. 

TALENTPRIJS WATERLAND

Welke talentvolle Waterlander  verdient vol-
gens u een prijs? Of misschien een groep Wa-

terlanders die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken? Gemeente Waterland wil die per-
soon of personen voor de verdere ontwikkeling 
van dat talent een prijs toekennen. Tijdens de 
gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie zetten we 
die persoon of personen graag in het zonnetje. 
Heeft u een suggestie? Laat het ons dan uiter-
lijk 14 december 2018 weten via het formulier 
op onze website!

GEMEENTE IN ACTIE VOOR MENSEN 
DIE MOEITE HEBBEN MET LEZEN EN 
SCHRIJVEN
1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen 
en schrijven. Om laaggeletterdheid in de regio 
tegen te gaan, doen inmiddels 20 organisaties 
mee aan het Regionaal Taalakkoord Zaan-
streek Waterland, welke op 31 oktober 2018 
ondertekend is tijdens de conferentie Tel Mee 
Met Taal. 

Complexe maatschappij
Bij laaggeletterden wordt veelal gedacht aan 
eerste generatie migranten of mensen met 
leerproblemen. Terwijl in feite de maatschap-
pij zo complex is geworden dat steeds grotere 
groepen worden buitengesloten. Laaggelet-
terden hebben moeite met lezen, schrijven 
en computeren. Dit heeft niet alleen grote 
gevolgen voor hun privéleven (denk aan in-
ternetbankieren, het aanvragen van een OV 
chipkaart of het lezen van een overheidsbrief), 
maar beïnvloedt ook hun kansen op de ar-
beidsmarkt.

Taalakkoord
Daarom hebben 20 lokale organisaties, waar-
onder Gemeenten Zaanstad, Purmerend en 
Waterland, lokale bedrijven, bibliotheken, 
onderwijsinstellingen, UWV Zaanstreek-Wa-
terland, GGD en Stichting Lezen en Schrijven 

de handen ineengeslagen om laaggeletterden 
effectieve hulp te bieden. Met het Regionaal 
Taalakkoord Zaanstreek Waterland als resul-
taat. Gister hebben zij het taalakkoord onder-
tekend. Met de ambitie om taal bespreekbaar 
te maken, werknemers te scholen en opge-
dane kennis en ervaring met elkaar te delen.

Tel Mee Met Taal
Naast de ondertekening werd tijdens de con-
ferentie Tel Mee Met Taal gesproken door 
Wethouder Gerard Ram, gemeente Zaanstad 
en taalambassadeur Dicky Gingnagel over 
de urgentie en verstrekkende gevolgen van 
laaggeletterdheid. Zij hebben gezamenlijk de 
eerste handtekening gezet. Tevens konden 
aanwezigen middels verschillende workshops 
een idee krijgen van hoe het is om laaggelet-
terd te zijn. 

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:
•	 	Zuideinde	17,	omgevingsvergunning,	bouwen	van	

een uitbouw aan de achtergevel
•	 	Zuideinde	19,	omgevingsvergunning,	bouwen	van	

een uitbouw aan de achtergevel

Ilpendam
•	 	Lepelaarstraat	 37,	 omgevingsvergunning,	 	 reali-

seren van een in- en uitrit

Marken:
•	 	Havenbuurt	4,	omgevingsvergunning,		uitbreiden	

aan de achterzijde van het woon/winkelpand, het 
plaatsen van een dakkapel en het uitgraven van 
het onderhuis

Monnickendam: 
•	 	Haringburgwal	4,	omgevingsvergunning,	wijzigen	

van de voorgevel
•	 	Ledig	 Erf	 4,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	 van	

twee dakkapellen op het rechterzijdakvlak
•	 	Rozendaal	1,		omgevingsvergunning,	plaatsen	van	

een dakkapel in het linkerzijdakvlak

Uitdam:
•	 	Uitdammer	 Dorpsstraat	 17,	 omgevingsvergun-

ning, tijdelijke plaatsen van een stacaravan voor 
bewoning

Zuiderwoude:
•	 	Aandammergouw	10,	omgevingsvergunning,	bou-

wen van een ligboxenstal

Verleend
Broek in Waterland:
•	 	Ter	hoogte	van	Zuideinde	8a,	vergunning,	maken	

van filmopnamen

Ilpendam:
•	 	Reigerstraat	 7,	 exploitatievergunning,	 exploite-

ren van een escortbedrijf vanuit de woning. Het 
betreft een vergunning voor een escortbemidde-
lingsbureau waar uitsluitend de administratieve 
werkzaamheden van het escortbedrijf en de be-
middeling van de prostituees(telefonisch of per e-
mail) toegestaan zijn. Bezoek van prostituees en 
klanten en/of het uitoefenen van prostitutieactivi-
teiten		zijn	op	de	Reigerstraat	7	niet	toegestaan.

Marken:
•	 	Havenbuurt	 1	 en	 6,	 Terrasvergunning,	winterter-

rassen seizoen 2018/2019

geheel Waterland
•	 	gemeente	Waterland,	 	 vergunning,	 plaatsen	 van	

10 driehoek borden voor de campagne van de 
NSGK-collecteweek

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving
•	 	Opstellen	van	het	omgevingsplan	Monnickendam	

– Galgeriet
•	 	Vaststellen	 Aanwijzings-	 en	 delegatiebesluit	

Wabo en Wro
•	 	Wijzigen	 Aanwijzings-	 en	 delegatiebesluit	 Wabo	

en Wro

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 45
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Tijdens de jaarlijkse brandweeravond van ge-
meente Waterland ontvingen drie leden van het 
brandweerkorps Zaanstreek Waterland een Ko-
ninklijke Onderscheiding. De heren Jan Bruijn, 
Gerard Lubrecht en Bart Moerman  kregen deze 
onderscheiding voor hun vele vrijwillige verdien-
sten voor het korps. De lintjes werden uitgereikt 
door burgemeester Luzette Kroon, in aanwezig-
heid van familie en genodigden.

De meeste onderscheidingen worden uitgereikt 
tijdens de Algemene Gelegenheid, beter bekend 
als de lintjesregen. Een uitreiking kan echter ook 
plaatsvinden tijdens een Bijzondere gelegenheid 
in de loop van het jaar, indien er een rechtstreeks 
verband bestaat tussen de verdiensten waarvoor 
iemand wordt voorgedragen en de speciale da-
tum van uitreiking.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
DRIE LEDEN BRANDWEERKORPS ZAANSTREEK WATERLAND 


