
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het ge-
meentehuis in Monnickendam. Raadsver-
gaderingen zijn openbaar, u bent dus altijd 
welkom om vergaderingen bij te wonen. Aan-
vang is 19.30 uur. Voor de agendapunten van 
de vergaderingen verwijzen wij u graag naar  
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergade-
ringen 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.

14/10 Vergadering Monumenten- en welstands-
commissie
14/10 Terugkoppelbijeenkomst Bestuurlijke 
Toekomst Waterland
17/10 Vergadering bezwaarschriftencommissie

CONTROLE HONDENBELASTING
In de week van 14 oktober 2019 vindt er een 
controle hondenbelasting plaats. Voor de uit-
voering heeft de gemeente een extern bureau 
ingehuurd. De medewerkers van dit bureau zijn 
in het bezit van een door de gemeente verstrekt 
legitimatiebewijs.
Het blijkt dat soms niet wordt voldaan aan de 
verplichting om de hond(en) bij de gemeente te 
melden. Om deze honden alsnog geregistreerd 
te krijgen voor de hondenbelasting wordt, in de 
hiervoor genoemde periode, een huis-aan-huis 
controle gedaan. 

Vooruitlopend op deze controle wordt u in de 
gelegenheid gesteld om alsnog aangifte te doen 
van uw hond(en). Daarvoor kunt u gebruik ma-
ken van het aangifteformulier dat u kunt ver-
krijgen bij het team Belasting en Boekhouding 
via telefoonnummer (0299) 658 566, maar kan 
ook worden gedownload van de website van 
gemeente Waterland www.waterland.nl. Het in-
gevulde formulier kunt u zenden aan het team 
Belasting en Boekhouding van gemeente Wa-
terland. Voor verdere informatie over de hon-
denbelasting kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van het team Belasting en Boek-
houding, bereikbaar onder telefoonnummer 
(0299) 658 566.
     
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. 

NIEUWE EXPOSITIE IN GEMEENTEHUIS

Vanaf eind september is werk van Carolien 
Broersen en Fred Roskam te zien in het gemeen-
tehuis in Monnickendam. Beiden zijn lid van de 
Waterlandse Kunstkring.
Carolien Broersen wordt geïnspireerd door de 
natuur en gebruikt (kleine) restanten uit de le-
vende natuur. De laatste jaren wordt zij vooral 
aangetrokken door de verschillende groeiwijzen 
van bomen. Ze bewerkt de takken en de stam-
men tot nieuwe groeivormen. In de vitrine op de 
1e verdieping wordt een aantal werken getoond 
uit verschillende perioden.
In de ontvangsthal en in de gangen van het 

gemeentehuis hangen olieverfschilderijen van 
Fred Roskam. Ook hij laat zich inspireren door 
de natuur vlak bij zijn huis. Tevens vormen fo-
to’s en stillevens zijn inspiratiebron. 

THUISBEZORGEN REISDOCUMENT 
(PASPOORT EN/OF IDENTITEITS-
KAART)
Wist u dat het mogelijk is om uw paspoort en/
of identiteitskaart na aanvraag (thuis) te laten 
bezorgen? Dit kan uiteraard op een moment 
dat het u schikt. Het voordeel is dat u niet een 
tweede keer naar het gemeentehuis hoeft om 
uw paspoort en/of identiteitskaart op te halen.

Hoe werkt het?

Bij de aanvraag van uw nieuwe document geeft 
u aan dat u het document wilt laten bezorgen. 
Als uw paspoort of ID-kaart gereed is, krijgt u 
een seintje van de bezorgdienst (Dynasure) en 
vervolgens kunt u zelf de afspraak inplannen. 
Tijdens de afspraak neemt u het reisdocument 
persoonlijk in ontvangst. Let hierbij op: het reis-
document is pas de eerstvolgende werkdag ná 
bezorging geldig!

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het bezorgen van een eerste do-
cument zijn € 12,50. Voor ieder volgend docu-
ment, te bezorgen op hetzelfde moment én op 
hetzelfde adres, geldt een gereduceerd tarief 
van € 3,- per document. Informeert u gerust 
naar de voorwaarden en mogelijkheden bij de 

afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 
(0299) 658 585.       

WERK IN UITVOERING
Moerland Broek in Waterland
Aan één drempel in de rijweg van Moerland wor-
den vanaf 10 oktober werkzaamheden verricht. 
Op het verhoogde gedeelte in het midden van 
de straat wordt het straatwerk vernieuwd. De 
straat blijft van beide kanten bereikbaar en is 
alleen in het midden afgesloten. De werkzaam-
heden bestaan uit het verwijderen van de hui-
dige verharding en het aanbrengen van nieuwe 
verharding. De start van de werkzaamheden is 
gepland op 10 oktober en nemen naar verwach-
ting maximaal 8 dagen in beslag. Wij doen er 
alles aan om overlast tot een minimum te be-
perken maar enige hinder is niet uitgesloten. 
U kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van overlast door voor aanvang en 
tijdens de werkzaamheden geen auto’s te par-
keren op het aangegeven weggedeelte.  Wage-
laar BV verzorgt de uitvoering van het werk en 
de heer E. van Oostrum houdt namens de ge-
meente toezicht. Heeft u nog vragen? Neemt u 
dan gerust contact op met de toezichthouder, 
de heer E. van Oostrum. Hij is bereikbaar via te-
lefoonnummer (0299)  658 627 of via email op  
eric.van.oostrum@waterland.nl. 

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. 

Aangevraagd:
Broek in Waterland
•  Wagengouw 4, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen van een schuur t.b.v. kleinschalig toe-
ristisch overnachten

•  Oosteinde 31, omgevingsvergunning, voor het 
vergroten van de woning en het vervangen/veran-
deren van de dakkapel

Verleend:
Broek in Waterland
•  Dokter C.Bakkerstraat 12, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen en het vernieuwen en vergroten 
van de dakkapel in het achterdakvlak van de wo-
ning

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf (tot aan verhuizing naar nieuwe werf in Katwoude): 
Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam (geen bezoekadres)

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)

Week 41
10 oktober 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Op 1 oktober 2019 is het 60 jaar geleden 
dat de heer J. Persijn en mevrouw C.T.M.A.  
Persijn-Moormann voor de wet zijn getrouwd. 
Het kerkelijk huwelijk vond op dezelfde dag 
plaats. De heer Persijn is geboren in Tjirebon, 
Ned. Indië en mevrouw Persijn-Moormann in 

Amsterdam. Zij zijn getrouwd in Monnickendam 
en wonen sinds 5 mei 2019 op hun huidige adres 
in Monnickendam. Daarvoor woonden zij op een 
ander adres in Monnickendam. Burgemeester 
Kroon ging bij het echtpaar op bezoek om hen te 
feliciteren met dit huwelijksjubileum.

ECHTPAAR PERSIJN - MOORMANN ZESTIG JAAR GETROUWD

PROGRAMMA  

TERUGKOPPELBIJEENKOMST  

14 OKTOBER 2019

Het College van Burgemeester en  
Wethouders heeft een concept-standpunt 
ingenomen over de bestuurlijke toekomst 
van Waterland. Op de terugkoppel-
bijeenkomst van 14 oktober a.s. licht 
wethouder Ton van Nieuwkerk dit  
concept-standpunt toe. Natuurlijk wordt  
ook uw mening gevraagd. Op de gemeente-
pagina van vorige week kondigden wij al 
aan u te informeren over het programma 
van de avond. Dat ziet er als volgt uit:

Tijd Wat
19.30 uur Inloop 
19.45 uur  Opening door Burgemeester Kroon en 

welkom door externe begeleider 
- Uitleg Mentimeter en introductie door 
aantal korte vragen 
- Uitleg verloop van de avond

20.00 uur  Toelichting door wethouder Van 
Nieuwkerk over het concept-standpunt 
van het college. Daarna interactie met 
deelnemers geleid door externe 
begeleider

20.20 uur  Meningsvorming aan de hand van 
aantal vragen met behulp van 
Mentimeter

21.20 uur  Afsluiting door burgemeester Kroon en 
externe begeleider

21.35 uur Informele borrel

Om via Mentimeter uw mening te kunnen geven,  
is het nodig om te beschikken over een mobiele 
telefoon, laptop of I-pad. Vergeet u die niet mee te 
nemen? Zoals al gemeld vindt de bijeenkomst plaats 
in het Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1 in 
Monnickendam. 

Wij heten u graag van harte welkom!


