
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis 
in Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn open-
baar, u bent dus altijd welkom om vergaderin-
gen bij te wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de 
agendapunten van de vergaderingen verwijzen wij 
u graag naar www.gemeenteraadwaterland.nl. De 
vergaderingen van de gemeenteraad kunt u live 
volgen via onze website en via Omroep PIM. Zie 
voor andere vergaderingen ook onze agenda op 
www.waterland.nl. 
20/1   openbare vergadering monu-
  menten- en welstandscommissie
23/1 19.30 uur voorbereidende vergadering, 
 22.00 uur raadsvergadering
31/1 14.30 uur openbare bijzondere raadsverga-
  dering in verband met afscheid 
  burgemeester Luzette Kroon in 
  De Grote Kerk, Zarken 2, 
  Monnickendam

JACQUES STEUR VAN SDOB 
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Tot zijn grote verrassing heeft de heer Jacques 
Steur (69) uit Broek in Waterland uit handen van 
loco-burgemeester Astrid van de Weijenberg 
een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Na eerst door het bestuur van voetbalvereniging 
SDOB vereerd te zijn met het erelidmaatschap, 
werd hij ook nog eens benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

De heer Steur is al vanaf 1990 vrijwilliger bij de 
voetbalvereniging. Hij was van 1998 tot 2005 lid 
van het hoofdbestuur. Ook was hij lid van vele 
commissies, zoals die van het Paastoernooi 
en van de jeugdcommissie. Tevens was hij van 
2007 tot 2016 als grensrechter actief en leider 
van het eerste elftal. 
Iedere weekend is hij één van de vrijwilligers die 
zorgt dat bij de voetbalvereniging alles op rol-
letjes loopt. Ook is hij betrokken bij het onder-
houd van de velden en het clubgebouw. 

BRANDWEERMAN 
MICHEL KOERSE KRIJGT 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst 
van de vrijwillige brandweer in Monnickendam, 
heeft burgemeester Luzette Kroon een Konink-
lijke onderscheiding opgespeld bij Michel Koer-
se. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

De heer Koerse (48) uit Monnickendam heeft, na 
26 jaar trouwe dienst, besloten om eind 2019 te 
stoppen met zijn actieve dienst. Hij wordt om-
schreven als een gepassioneerde brandweer-
man met een enorme betrokkenheid bij het vak.

Na het behalen van het diploma Manschap stu-
deerde hij verder voor bevelvoerder, instructeur 
en chauffeur/pompbediener. Hij ging zelf ook 
lesgeven bij de Manschap-opleiding. Naast het 
uitrukken in actieve dienst, jureerde hij ook vele 
wedstrijden.

VACATURES
•  Beleidsmedewerker ruimtelijk ordening, 

voor 36 uur per week
•  Startend beleidsmedewerker ruimtelijk or-

dening, voor 36 uur per week
•  Werkvoorbereider en Toezichthouder Open-

bare Ruimte voor 36 uur per week
Voor meer informatie 
www.waterland.nl/vacatures.

INZAMELING GROFVUIL
In Waterland wordt grofvuil opgehaald door RE-
MONDIS Nederland. Wilt u ook uw grofvuil laten 
ophalen? Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u wat 
de ophaaldatum is voor uw wijk. Heeft u liever 
een afvalkalender op papier? U kunt via Mijn-
Afvalwijzer ook een kalender uitprinten voor 
uw eigen adres. U kunt vervolgens uw grofvuil 
aanmelden via www.remondisnederland.nl/ 
waterland of bel 0299 407671. U kunt uw grof-
vuil tot 1 dag voor de inzameling bij REMONDIS 
aanmelden.

Contact
Voor vragen over afvalinzameling of grofvuil 

kunt u REMONDIS van maandag t/m vrijdag tus-
sen 09.00 en 15.30 uur telefonisch (0299) 407 
671 bereiken. Ook kunt via dat telefoonnummer 
vragen stellen of klachten over de afvalinzame-
ling doorgeven. Of stuur een e-mail naar water-
land@remondis.nl.  

GEEN AFVALPAS ONTVANGEN?
Afgelopen week heeft gemeente Waterland de 
nieuwe afvalpas huis aan huis laten bezorgen. 
De afvalpas heeft u nodig voor het aanbieden 

van grofvuil bij de milieustraat aan de IJsendijk-
straat 186 in Purmerend. Bovendien vervangt 
deze afvalpas binnenkort de oude afvalpas voor 
het openen van de bestaande ondergrondse af-
valcontainers. 

Indien u geen afvalpas heeft ontvangen dan svp 
contact opnemen met de gemeente. Dit kan te-
lefonisch 0299-658585 of een mail aan gemeen-
te@waterland.nl. Voor meer informatie over de 
afvalpas kijk op www.waterland.nl/afval.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige tek-
sten 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 
bekendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage. 

Aanvraag:
Broek in Waterland
•  Roomeinde 28, omgevingsvergunning, voor het 

slopen en realiseren van een nieuwe woning met 
bijgebouw

Marken
•  Buurt II 15, omgevingsvergunning, voor het ver-

vangen van het dak

Monnickendam
•  Zuideinde 1, omgevingsvergunning, voor het ver-

bouwen van het pand tot een logiesgebouw

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Vergunning verleend voor plaat-

sen van driehoeksborden voor campagnes van 
Vervoersregio Amsterdam in 2020

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig 

is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het 
college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat zij het voornemen heeft om de onderstaan-
de persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basis-
registratie personen (BRP).

• Shaya Feltkamp, geboren op 11 juli 1981

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of an-
dere vorm van een uitkering of financiële ondersteu-
ning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het 
gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. het is 

belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te 
staan. 

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekend-
making uw zienswijze schriftelijk of mondeling toe-
lichten bij afdeling Publiekszaken.
Na de zienswijzetermijn nemen wij een definitieve 
beslissing.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 3
16 januari 2020

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Op 21 december 2019 was het 65 jaar geleden 
dat de heer B. Jongejans en mevrouw N.E. Jon-
gejans-Sickler voor de wet zijn getrouwd.  Bur-
gemeester Kroon heeft hen op 9 januari  gefeli-
citeerd met hun huwelijksjubileum.

De heer en mevrouw Jongejans zijn geboren 
in Amsterdam en daar zijn zij ook getrouwd. 
Zij wonen al sinds 1 mei 1975 op hun huidige 
adres in Monnickendam. 

Op 7 januari 2020 was het 60 jaar geleden 
dat de heer G.P.H. Koolmees en mevrouw E.C. 
Koolmees-Koning  voor de wet zijn getrouwd. 
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27 au-
gustus 1960. Burgemeester Kroon is op 7 ja-
nuari jl. op bezoek geweest om het echtpaar 
Koolmees te feliciteren.

De heer Koolmees is geboren in Gouda en me-
vrouw Koolmees-Koning in Berkhout. Het echt-
paar is getrouwd in Avenhorn. Zij wonen sinds 
januari 2019 op hun huidige adres in Monnic-
kendam, maar daarvoor woonden ze al gerui-
me tijd in deze woonplaats. 

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Hoogedijk 1B, 1145 PM Katwoude (geen bezoekadres)
Uw grofvuil kunt u kwijt in de milieustraat, Van IJsendijkstraat 186, Purmerend

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
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 milieustraat Purmerend: 
Maandag 09.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Zaterdag 08.30 - 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)

ECHTPAAR JONGEJANS VIJFENZESTIG JAAR GETROUWD

ECHTPAAR KOOLMEES ZESTIG JAAR GETROUWD   


