
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.

26/11  Monumenten en welstandscommissie 
29/11  Fractievergaderingen
08/12   Voorbereidende vergadering 
  gemeenteraad

NIET RIJDEN OP BEGRAAFPLAATS

Op een begraafplaats mag je niet rijden. Dat is 
een regel die weinig uitleg nodig heeft . Toch 
merken we dat er op de begraafplaats Klooster-
dijk regelmatig verkeer is. Daarom vragen we 
hiervoor uw aandacht.
Een begraafplaats is geen rijweg. Het is een 
kwetsbare omgeving waar men ter nagedachte-
nis van de overledenen komt en waar dus ge-
legenheid is om te rouwen. Hierbij is afleiding 

door motorvoertuigen ongewenst. We hebben 
daarom bijgaand bord bij de begraafpaats gezet. 
Wij vragen u dus om niet op de begraafplaats te 
rijden. Begrafenisvervoer en werkverkeer zijn 
hiervan uitgezonderd. Bent u in het bezit bent 
van een gehandicaptenparkeerkaart? Dan mag 
u uitsluitend met uw auto over het hoofdpad 
rijden. Heeft u hier nog vragen over? Neemt u 
dan contact met ons op via ons het algemene 
nummer (0299) 658 585 of stuur een e-mail naar 
gemeente@waterland.nl.

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS 
ILPENDAM
Ilpendam heeft er 4 ondergrondse containers 
bij! In de Merelstraat kunt u flessenglas, oud-
papier en karton, kleding en PMD wegbrengen. 
Om deze wijkvoorziening compleet te maken is 
ook een container voor (keuken) vetten en oliën 
geplaatst. Vanwege de grote capaciteit van de 
nieuwe containers en om het straatbeeld elders 
in Ilpendam te verbeteren zijn de papiercontai-
ners uit de Lepelaarstraat en de glascontainer 
bij de Noord verwijderd. 

WERK IN UITVOERING
Aanleg hemelwaterriolering parkeerterrein 
Doelenerf en Kloosterstraat gedeeltelijk 
Monnickendam
Begin oktober hebben wij u geïnformeerd over 
de aanleg van een nieuw hemelwaterriool op 
het Doelenerf en gedeeltelijk Kloosterstraat in 
Monnickendam. Fase 1 het graven van proef-
sleuven is inmiddels uitgevoerd. Maandag 26 
november 2018 beginnen wij met aanleg van het 
hemelwater riool (fase 2). Tijdens de werkzaam-
heden is het Doelenerf afgesloten voor verkeer.  
Wij vragen u voor aanvang en tijdens de werk-
zaamheden uw auto tijdelijk elders te parkeren 
en geen auto’s te parkeren op het aangegeven 
weggedeelte en uw eigen terrein. Naar verwach-
ting nemen de werkzaamheden circa 4 weken in 
beslag. Wagelaar BV voert de werkzaamheden 
uit. De afdeling Openbare Werken van de ge-
meente Waterland houdt toezicht op het werk. 
Heeft u vragen? Neemt  u dan contact opmet 
onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: 
(0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@ 
waterland.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
Broek in Waterland
•	 	Roomeinde	 30,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van dubbel glas

Katwoude:
•	 	Wagenweg	1	,	omgevingsvergunning,	ontwerpbe-

sluit

Monnickendam: 
•	 	Leeuwetand	 113,	 omgevingsvergunning,	 realise-

ren van een aanbouw aan de voorgevel van het 
woonhuis

•	 	Zwaluwtong	 84,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	
van een erker met een luifel aan de voorzijde, een 
uitbouw aan de rechterzijgevel en het bouwen van 
berging

Verleend:
Broek in Waterland
•	 	Molengouw	 nabij	 48,	 bestemmingsplan,	 realise-

ren van een woning

Monnickendam
•	 Evenementenvergunning,	St.	Nicolaasloop

Geweigerde vergunning
Broek in Waterland:
•	 	Molengouw	58,	weigering	omgevingsvergunning,	

wijzigen van het gebruik van kantoor naar woning

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving:
•	 	Gemeente	 Waterland,	 Bekendmaking	 aanwij-

zingsbesluit, veeggebieden
•	 	Mandaatbesluit	 aanbesteding	 aanvullend	 open-

baar vervoer

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
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN
Kent u een talentvolle Waterlander die een zetje 
in de rug kan gebruiken? Of misschien een groep 
Waterlanders die barst van het talent? Gemeente 
Waterland wil die persoon of personen voor de 
verdere ontwikkeling van dat talent een prijs 
toekennen. Het begrip “talent” interpreteren we 
daarbij graag ruim. Een muzikaal of sportief ta-
lent, een talent voor innovatie of motivatie….wat 
ons betreft zijn er nauwelijks restricties. Wel vin-
den we het belangrijk dat het talent of de talen-
ten sterk verbonden is/zijn met Waterland. Het 
gaat immers om een Waterlands talent. Tijdens 
de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie zetten we 

die persoon of personen graag in het zonnetje. 
De prijs die wordt uitgereikt, is vooral bedoeld 
als stimulans voor het talent of de talenten. Daar 
kan bijvoorbeeld materiaal van worden aange-
schaft, lessen gevolgd of het idee verder worden 
uitgewerkt.
Is er iemand of een groep personen die volgens 
u in aanmerking komt voor deze prijs? Laat het 
ons dan - met een toelichting - uiterlijk 14 decem-
ber 2018 weten. U kunt daarvoor het beste het 
formulier op onze website invullen.  Wij zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet!

VOOR WELKE WATERLANDER WILT U GRAAG EEN APPLAUS?

Het uitgangspunt voor de verkiezing van “Wa-
terlandse Ondernemer van het jaar 2018” is 
het tonen van waardering voor bijzondere 
ondernemerskwaliteiten die op de gemeente 
Waterland  als geheel , het bedrijfsleven en/of 
de inwoners van gemeente Waterland een po-
sitieve (economische) weerslag hebben. Wilt 
u iemand nomineren? Dan moet het gaan om 
zelfstandige ondernemers die in Waterland 
gevestigd zijn en die gedurende het hele jaar 
2018 bedrijfsactiviteiten hebben uitgevoerd 
die voldoen aan de door de jury gestelde cri-
teria. Nomineren is mogelijk tot en met 27 no-
vember 2018. U kunt uw stem uitbrengen via 
de website www.ondernemendwaterland.nl/
stem.  Op de website van Ondernemend Wa-
terland vindt u meer informatie. 

WIE WORDT DE WATERLANDSE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2018?

Gemeente	 Waterland	 gaat	 een	 nieuwe	 groen-
visie opstellen. Uw mening over ons openbaar 
groen is voor ons daarbij belangrijk. Wij organi-
seren daarom een verschillende bijeenkomsten 
om met u te praten over de groenvisie in het 
deel van de gemeente waar u woont.  Wij horen 
bijvoorbeeld graag wat u als verbeter- of sterke 
punten ziet. De groenvisie gaat met name over 
de grote lijnen. Wat willen we in de toekomst 
ontwikkelen?  Bijvoorbeeld bepaalde boom-
structuren/stukjes ‘natuur’?  Heeft u concrete 
voorbeelden van hoe het beter of anders kan? 
Neemt u dan gerust foto’s van de betreffende 

locatie(s) mee. 

•	 	Inwoners	 van	Monnickendam	 zijn	 van	 harte	
welkom op donderdag 22 november, 19.00 
uur

•	 	Inwoners		van	Uitdam,	Zuiderwoude	of	Water-
gang zijn van harte welkom op donderdag 29 
november, 19.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats in de kantine 
van het gemeentehuis. Het zijn geen inloopbij-
eenkomsten.
Wij zien uw komst graag tegemoet!

PRAAT MEE OVER OPENBAAR GROEN!


