
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.

29/11 Fractievergaderingen
06/12 Voorbereidende raadsvergadering 
10/12 Monumenten en welstandscommissie 
13/12 Raadsvergadering
13/12 Bezwaarschriftencommissie 

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS 
ILPENDAM
Ilpendam heeft er vier 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.

NIEUWSBRIEF GALGERIET
De negende nieuwsbrief van het Galgeriet is 
weer bij “Ons Streekblad” verschenen. Hierin 
leest u al het nieuws over de ontwikkelingen 
rondom het Galgeriet in Monnickendam. Heeft u 
de nieuwsbrief gemist? Dan kunt u deze down-
loaden via onze website!

KOEK EN ZOPIE IN WATERLAND
De winter komt er aan! Als het ijs dik genoeg is  
worden verschillende schaatstoertochten in de 
gemeente georganiseerd door de ijsverenigin-
gen, zoals de Gouwzeetocht en de Waterland-
tochten. Koek en zopie hoort daar van oudsher 
bij! Om te voorkomen dat u slalommend om 

de warme chocolademelk en erwtensoep heen 
moet, hebben wij regels en veeggebieden vast-
gesteld. Zo kan iedereen op zijn/haar eigen ma-
nier volop genieten op of  langs het ijs. Of u nu 
van schaatsen houdt of liever in de pan roert!

Veeggebieden 
In Waterland zijn  verschillende ijsverenigingen 
actief die bij natuurijs een gebied sneeuwvrij 
maken en onderhouden. Dit gebied noemen we 
een veeggebied. De veeggebieden voor Water-
land zijn vastgelegd in de beleidsregels voor 
koek en zopie en zijn vastgelegd met een aan-
wijzingsbesluit.

Wel of geen vergunning
Voor het verkopen van koek en zopie binnen een 
veeggebied heeft u een standplaatsvergunning 
nodig. Wilt u koek en zopie verkopen buiten de 
verschillende veeggebieden, dan heeft u geen 
vergunning nodig.

Wilt u koek en zopie verkopen tijdens een 
schaatstocht? Dan heeft u toestemming nodig 
van de ijsvereniging van de kern waar u wilt 
staan. Houdt u er rekening mee dat een ijsver-
enigingen voor een standplaats binnen de veeg-
gebieden een financiële vergoeding mag vragen. 
Deze bedraagt maximaal € 50,- per standplaats 
per schaatstocht. 

Zelf een koek en zopie 
Voor de verkoop van koek en zopie binnen de 
veeggebieden heeft u dus een standplaatsver-
gunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan 
bij de gemeente. Er is maar een beperkt aantal 
standplaatsen per kern beschikbaar. Deze plaat-
sen worden verloot onder de gegadigden. Wilt 
u mee loten? Zorg er dan voor dat uw aanvraag 
vóór 10 december bij de gemeente binnen is.

Zo loot u mee:
Om uw aanvraag voor een koek en zopie stand-
plaats mee te laten loten verstuurt u aan de ge-
meente:
1.  een compleet ingevuld en ondertekend aan-

vraagformulier ‘standplaatsvergunning koek 
en zopie’;

2.  een schets met de locatie waar u koek en zo-
pie wilt verkopen.

3.  voor ondernemers: een recent uittreksel van 
de Kamer van Koophandel

Verstuur uw aanvraag naar gemeente@ 
waterland.nl of naar: Gemeente Waterland, Af-
deling Algemene en Juridische Zaken, Postbus 
1000, 1140 BA Monnickendam

Let op: alleen aanvragen die vóór 10 december 
2018 zijn binnen gekomen én compleet zijn wor-
den meegenomen in de loting. Als u een aan-
vraag heeft ingediend en uw aanvraag is com-
pleet hoort u van ons wanneer we precies gaan 
loten.  

Aantal standplaatsen
Voor de winterperiode 2018-2019 zijn de volgen-

de standplaatsvergunningen voor verkoop van 
koek en zopie beschikbaar: Broek in Waterland: 
5 / Marken: 2 / Monnickendam: 2 / Ilpendam: 2 
/ Watergang: 1 / Zuiderwoude: 5.

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact 
op te nemen met onze collega’s van de afdeling 
Algemene en Juridische Zaken via (0299) 658 
585 of gemeente@waterland.nl. De ‘beleidsre-
gels koek en zopie gemeente Waterland 2017’ 
kunt u vinden op www.overheid.nl. In deze be-
leidsregels zijn de kaarten van de veeggebieden 
opgenomen.

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. 

Verleend:
Broek in Waterland
•	 	Kerkplein,	APV	 vergunning,	 plaatsen	kerstboom,	

periode 8 december 2018 tot en met 5 januari 
2019. Voor de periode 2019-2022 geldt dezelfde 
periode met een marge van twee weken

Monnickendam
•	 	Damsluis,	 Middendam/Damsluis,	 ’t	 Zand,	 APV	

vergunning, voor het plaatsen van een kerstboom 
in de periode 30 november 2018  –  14 januari 
2019, voor het plaatsen van een hoogwerker op 1 
december van 07.00 – 17.00 uur, voor de verkoop 

vanaf een marktkraam op de Damsluis op 8, 15 
en 21 december, voor een mobiele verreiker op 
zaterdag  8, 15 en 21 december van 10.00 – 12.00 
uur. De hoogwerker wordt op ’t Zand geplaatst. ‘t 
Zand mag tijdelijk worden gestremd tussen 10.00 
– 12.00 uur.

•	 	Parkeerterrein	 ’t	 Spil,	 APV	 vergunning,	 stand-
plaats promotie bus van Delta, op woensdag 12 
en donderdag 13 december 2018 van 09.30 - 18.00 
uur

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving:
Gemeente Waterland
•	 Bekendmaking,	oproep	standplaats	koek	en	zopie
•	 	Bekendmaking,	 ontheffing	 rietverbranding	 be-

heersgebied veenweiden

Katwoude
•	 	Kennisgeving,	 ontwerpbesluit	 omgevingsvergun-

ning wagenweg 1

Marken
•	 	Parkeerstrook	ter	hoogte	van	Kets	40,	Besluit	toe-

wijzen gehandicaptenparkeerplaats

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 5 november 2018 waren de heer P. Peere-
boom en mevrouw N. Peereboom-Abma maar 
liefst 65 jaar getrouwd. 
De heer Peereboom is geboren in Monnicken-
dam en mevrouw Peereboom-Abma in Wymbrit-
seradeel. Zij zijn getrouwd in Monnickendam. Zij 

wonen al sinds 5 november 1953 op hun huidige 
adres in Monnickendam.  
Burgemeester Kroon ging bij het echtpaar op 
bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijks-
jubileum.

65 JARIG HUWELIJKSGELUK VOOR ECHTPAAR PEEREBOOM-ABMA

NL ALERT CONTROLEBERICHT
Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de 
overheid een NL-Alert controlebericht uit in 
heel Nederland. Ontvangt u het controlebe-
richt op uw mobiel, dan weet u dat uw tele-
foon juist is ingesteld. Nieuw is dat NL-Alert 
uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel 
mogelijk mensen te informeren en te alarme-
ren bij een ramp in de omgeving. 
Zo is NL-Alert vanaf 3 december ook te zien op 
veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, 
tram en metro. Het is de eerste keer dat het con-
trolebericht op vertrekborden wordt getoond. 

Om het NL-Alert controlebericht aan te kondi-
gen, start dinsdag 27 november een landelijke 
publiekscampagne.
Bij een ramp bij u in de buurt, kan de overheid 
via NL-Alert informeren en alarmeren. Op uw 
mobiel en op digitale vertrekborden bij haltes 
van bus, tram en metro ziet u wat er aan de 
hand is en wat u het beste kunt doen. Veel te-
lefoons die in Nederland worden verkocht, zijn 
al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toe-
stellen, zoals de iPhone, moet u dit zelf doen. 
Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel 
in.


