
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

GEMEENTE VRIJDAG 4 OKTOBER TOT 
12.30 GEOPEND
Vanwege de jaarlijkse personeelsexcursie is het 
gemeentehuis vrijdag 4 oktober tot 12.30 uur 
geopend voor publiek. Op maandag 7 oktober 
om 09.00 uur zijn wij u graag weer van dienst.

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD  
OMGEVINGSDIENST IJMOND
De Omgevingsdienst IJmond vroeg onlangs in-
woners hun mooiste, leukste, gekste duurzaam-
heids- of milieufoto in te sturen, ter ere van het 
20-jarig bestaan van Omgevingsdienst IJmond. 
De Omgevingsdienst ontving allerlei geweldige 
foto’s en bedankt iedereen voor de inzendingen. 
Leuk om te vermelden is dat Ronald Adams, een 
inwoner van Waterland, de winnaar is geworden 
van de fotowedstrijd met een foto van het insec-

tenhotel in het van Van Oorschotplantsoen in 
Ilpendam. 

De jury vond het een mooie foto omdat hiermee 
de problematiek van biodiversiteit en teruggang 
van insecten wordt verbeeld. Op dit gebied is 
er sprake van een probleem en dit is één van 
de maatregelen om de noodzakelijke zoemers 
te behouden. In samenwerking met gemeente 
Waterland is dit insectenhotel geplaatst. Vanaf 
volgend jaar worden daar educatieve lessen ge-
organiseerd voor de lagere school.

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  
foto’s en stillevens zijn inspiratiebron. 

WERK IN UITVOERING
Herbestraten Trambaan Broek in Waterland
In de week van 14 oktober start Wagelaar BV 
met het herbestraten van de Trambaan in Broek 
in Waterland. Deze werkzaamheden nemen naar 
verwachting 3 weken in beslag en worden gefa-
seerd uitgevoerd. De 1e fase loopt van de Salon-
rijtuigstraat tot aan het einde van de parkeer-
vakken, ongeveer het midden van de Trambaan. 
De 2e fase loopt vanaf het einde van de parkeer-
vakken tot aan de Cornelis Roelestraat. Met de 
aannemer is afgesproken dat het verkeer zo min 
mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden. 
Omdat deze wijk maar één toegangsweg heeft, 
wordt er een aantal extra maatregelen genomen 
Tijdens de eerste fase van het werk kan het 

verkeer over de parkeervakken rijden. In het 
tweede stuk zit een aantal wegversmallingen. 
Daarom overwegen wij of de werkzaamheden in 
de nacht uitgevoerd kunnen worden of dat het 
verkeer op vastgestelde tijden in en uit kan rij-
den. Tijdens het werk zullen wij beoordelen wat 
de beste optie is. Indien wordt besloten alleen 
overdag het straatwerk van de 2e fase uit te voe-
ren, is de Trambaan van 8.15 uur tot 8.45 uur en 
van 13.45 uur tot 14.15 uur open zijn voor alleen 
bestemmingsverkeer.

Hierover worden de bewoners van de wijk Tram-
baan nog verder geïnformeerd.
Let op! Vrachtverkeer langs de werkzaamheden 
is niet mogelijk.

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
•  Drs. J.van Disweg 14, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een woning

Ilpendam
•  Kemphaan 6, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een schuur

Marken
•  Noorderwerfstraat 19, omgevingsvergunning, voor 

het Aanvraag zonnepanelen Noorderwerfstraat 19

Monnickendam
•  Monnikevenne 58, omgevingsvergunning, voor 

het wijzigen van een kozijn in de voorgevel
•  Cornelis Dirkszoonlaan 80, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een dakkapel aan de voor-
gevel

Verleend:
Broek in Waterland
•  Noordmeerweg 1 A, omgevingsvergunning, voor 

het vernieuwen en veranderen van een aanbouw 
aan de achtergevel van het woonhuis

•  Heems Weer 56, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de voorzijde van 
de woning

Marken
•  Noorderwerfstraat 26, omgevingsvergunning, 

voor het vervangen van kozijnen in de voorgevel

Monnickendam
•  verschillende locaties in de binnenstad, evene-

mentenvergunning, Wijnroute Monnickendam, 
zaterdag 5 oktober 2019 van 19.00 - 22.00 uur, 
tevens worden er verkeersmaatregelen genomen.

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 heeft besloten om de onderstaande per-
soon ambtshalve uit te schrijven naar Onbekend uit 
de Basisregistratie personen (BRP).
• H.L. Ruitenbeek, geboren op 7 maart 1965
• T.T.T. Trinh, geboren op 1 januari 1978

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.

Niet mee eens?
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt 
u op grond van artikel 7:1 van de Awb binnen zes 
weken na datum van verzending van dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-
meester en Wethouders ter attentie van de afdeling 
Publiekszaken. Vermeldt in uw bezwaarschrift in ie-
der geval uw naam, uw adres, een omschrijving van 
het besluit, de datum, uw handtekening.

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

Week 40
3 oktober 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Elke zaterdag tussen 07.00 en ongeveer 16.00 
uur is er een gezellige markt op het Noordein-
de, op het stuk tussen Speeltoren en Molen-

straat. De markt in Monnickendam wordt 
druk bezocht en de ongeveer twaalf kramen 
verkopen vooral levensmiddelen zoals noten, 

brood/koek, vis, olijven/tapas, groenten/ 
fruit, bloemen, kaas, kip, Vietnamese loempia-
’s en snoep/bonbons.
De Monnickendamse markt trekt zowel klan-
ten vanuit Monnickendam zelf, maar ook van 
daarbuiten.  Klanten gaan naar de markt om 
boodschappen te doen, maar ook om een 
praatje met bekenden te maken. De markt is 
niet alleen een belangrijke klantentrekker van 
mensen die meteen ook de lokale winkels en 
horeca bezoeken, maar zorgt dus ook voor ver-
binding en ontmoeting van bewoners.

Let op! Je kunt tijdens markturen natuurlijk 
niet doorrijden over dit stuk van het Noordein-
de en ook niet parkeren.

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!

ZATERDAGSE MARKT IN MONNICKENDAM VERBINDT BEWONERS


