
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.

28/02  Voorbereidende raadsvergadering 
  inzake omgevingsplan Galgeriet
04/03  Monumenten- en 
  welstandscommissie 
07/03  Voorbereidende raadsvergadering
14/03  Raadsvergadering

REGIONALE DUURZAAMHEIDSBEURS 2019
De Regionale Duurzaamheidsbeurs 2019 komt 
er weer aan. Op zaterdag 6 april 2019 vindt deze 
plaats in sporthal De Kloek in Middenbeemster. 
Dit jaar staan niet alleen de gemeenten Purme-
rend, Edam-Volendam, Beemster en Landsmeer 
achter dit initiatief, maar ook de gemeente Wa-
terland!
De beurs staat weer bol van praktische oplos-
singen om fossiele energie te besparen en van 
informatie over de nieuwste innovaties en we-
tenschappelijke achtergronden. De thema’s 
zijn: Energie, Recyclen, Voeding en Vervoer. Het 
accent van dit jaar ligt ook dit jaar op het stre-
ven naar een aardgasarme toekomst. Op welke 
manier kunnen we daar komen en hoe kan de 
overheid en ondernemers hierbij inwoners on-
dersteunen?
Ondernemers en organisaties worden uitgeno-

digd om met hun product of dienst op de beurs te 
staan. Deelname is gratis. Als u wilt deelnemen 
aan deze beurs kunt u dit doorgeven via info@ 
regionaleduurzaamheidsbeurs.nl. Daarna ont-
vangt u aanvullende informatie. Meer informatie 
vindt u op www.regionaleduurzaamheidsbeurs.nl 

HOE DENKT U OVER ONS OPENBAAR 
VERVOER?
De Vervoerregio Amsterdam wil namens de 
gemeenten graag horen wat u van het huidige 
Openbaar Vervoer-aanbod vindt. Zijn er wat u 
betreft verbeteringen mogelijk of  heeft u aan-
vullende wensen? Daarom wordt er binnenkort 
door de Vervoerregio een digitale enquête ge-
houden. Wij willen iedereen die zowel regelma-
tig als af en toe met EBS reist vragen om, zodra 
de enquête beschikbaar is, deze in te vullen. 

Heeft u nu al ideeën, wensen of klachten over 
het openbaar vervoer? Bijvoorbeeld over een 
bushalte, bushokje of routes van de bus. Ge-
meente Waterland geeft uw opmerkingen graag 
door aan de Vervoerregio.  U kunt uw wensen of 
zorgen over het openbaar vervoer in Waterland 
mailen naar: verkeer@waterland.nl.

Alle inzendingen en de resultaten uit de enquête 
dienen als input bij het opstellen van de voor-
waarden voor de nieuwe concessie. Een conces-
sie is het alleenrecht om reizigers te vervoeren 
in een gebied. Eind 2021 wordt de concessie 
Zaanstreek-Waterland opnieuw aanbesteed. 
Momenteel inventariseert de Vervoerregio Am-
sterdam in samenwerking met de betrokken ge-
meenten en de Reizigers Advies Raad (RAR) de 
eisen en voorwaarden waar een vervoerder aan 
moet voldoen om in de regio Zaanstreek-Water-
land te mogen rijden.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: 
www.wijnemenjemee.nl.  

PONTJE ILPENDAM VAART VAN 4 
MAART TOT 11 APRIL NIET
De veerpont over het Noord Hollands kanaal die 
vaart tussen de Dorre Ilp (het fietspad vanuit 
Den Ilp) en Ilpendam is toe aan een grote on-
derhoudsbeurt. Op maandag 4 maart gaat de 
veerpont daarom voor een periode van ruim vijf 
weken uit de vaart. De veerpont wordt naar een 
scheepswerf in Zaandam gevaren waar groot 
onderhoud zal worden uitgevoerd. Naar ver-
wachting is de veerpont op donderdag 11 april 
weer in de vaart.

In deze periode kunnen uitsluitend fietsers en 
voetgangers worden overgezet met een klein 
vaartuig. Het is niet mogelijk om met dit bootje 
brommers, motoren, auto’s of nog grotere voer-
tuigen over te zetten. Deze bestuurders kunnen 
omrijden via Purmerend of gebruik maken van 
de veerpont bij Het Schouw. Ook bij harde wind 
is overzetten niet mogelijk.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de heer Knoop van 
de gemeente Landsmeer. Hij is bereikbaar op  
hjknoop@landsmeer.nl en (020) 48 77 111. U 
kunt uw vraag ook aan de exploitanten van de 
veerpont stellen.

VERKEERSHINDER BINNENSTAD 
MONNICKENDAM: ROMMELPOT
Dinsdagavond 5 maart is het evenement Rom-
melpot in de binnenstad van Monnickendam. 
Drie slagwerkgroepen komen lopend vanaf 
verschillende plekken in de binnenstad naar de 
Damsluis. Daarom is de Damsluis tussen 19.30 
tot 20.00 uur voor een kwartier afgesloten voor 
alle verkeer. Het evenement duurt van 19.00 tot 
20.30 uur. Voor de afsluiting van de Damsluis 
wordt geen omleiding ingesteld.

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 medi-
um 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. 

Aanvraag
Monnickendam
•  Noordeinde 21 A, omgevingsvergunning, intern 

verbouwen van het rijksmonument
•  Monnickendammerrijweg 10, omgevingsvergun-

ning, splitsen van de woning naar twee wooneen-
heden

Verleend:
Monnickendam
•  Niesenoortsburgwal 2, omgevingsvergunning, het 

plaatsen van 8 zonnepanelen
•  Galgeriet 5 E, omgevingsvergunning, in gebruik 

hebben of houden van logiesverblijf ‘Slapen op de 
Haven’

Weigering
Monnickendam
•  Zuideinde 79, omgevingsvergunning, plaatsen 

van 6 zonnepanelen

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•  Bekendmaking, Privacybeleid gemeente Water-

land 2019

Voornemen uitschrijven uit de 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 per 21 februari 2019 ambtshalve uit te 
schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP) naar 
Onbekend.

• Franciscus Voorderhake, geboren 28 mei 1992

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-
derbijslag of andere vorm van een uitkering of fi-

nanciële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. het is belangrijk om op het juiste adres in-
geschreven 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 zienswijze-
termijn nemen wij een definitieve beslissing.

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

Op 20 maart 2019, van 7.30 tot 21.00 uur kunt 
u  een stem uitbrengen voor de gecombineerde 
verkiezingen van de provinciale staten en het wa-
terschap Hollands Noorderkwartier.

Stempas 
U ontvangt uiterlijk 6 maart 2019 uw stempas. 
Met deze stempas kunt u in elk willekeurig stem-
bureau in de gemeente Waterland uw stem uit-
brengen. Bewaar de stempas goed, want zonder 
de op naam gestelde stempas kunt u niet stem-
men. Voor deze verkiezing moet u beide stem-
passen (provinciale staten en waterschap) mee-
brengen. 

Als u geen stempas heeft ontvangen of niet meer 
kunt vinden, dan kunt u tot uiterlijk 19 maart 
2019, 12.00 uur persoonlijk (met legitimatie) bij 
de afdeling Publiekszaken, Pierebaan 3 te Mon-
nickendam, een vervangende stempas aanvra-
gen. Alleen met de vervangende stempas kunt 
u stemmen. Zonder stempas kunt u niet aan de 
stemming deelnemen. 

Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan 
heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas 
krijgt u door met de stempas naar het gemeente-

huis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen 
en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas 
voor de provinciale staten kunt u gaan stemmen 
in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie 
Noord-Holland. Met een kiezerspas voor de wa-
terschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een 
willekeurig stemlokaal binnen het hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier. Let op de 
grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als 
van het waterschap. Het mondeling aanvragen 
van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 
2019 tot 12.00 uur. 
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een 
kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig 
heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling 
Publiekszaken of downloaden van onze website. 
De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 
maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw 
stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u 
een kiezerspas ontvangt.

Meer informatie? 
Meer informatie over de verkiezingen en het 
stemmen (stempas, volmachtbewijs, stembu-
reaus) kunt u op www.waterland.nl/verkiezin-
gen vinden. Bellen kan ook, via (0299) 658 585. 
Onze collega’s van Publiekszaken staan u graag 
te woord.

20 MAART: VERKIEZINGEN

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 
(voor 36 uur per week)

Jouw taak is het om planologische initiatieven te begeleiden. Samenwerken is daarbij belangrijk. 
Je wilt graag samen optrekken met onze inwoners en hen zo goed mogelijk helpen. Je denkt met 
ze mee, je informeert hen over de spelregels en de voortgang. Wij zoeken een collega met enige 
jaren werkervaring  op het vakgebied, uitstekende sociale vaardigheden en heel belangrijk: een 

dienstverlenende houding. Kijk voor de volledige tekst op www.waterland.nl/vacatures. 

De  gemeenten Waterland en Landsmeer zoeken een HR adviseur rechtspositie en 
arbeidsvoorwaarden

(voor 24 uur per week)
Jij hebt een afgeronde HBO opleiding op het vakgebied HR. Daarnaast heb jij meerjarige ervaring 

met de uitvoering van de CAR-UWO. Kijk voor de volledige tekst op   
www.waterland.nl/vacatures.


