
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 
vergaderingen bij te wonen. Aanvang is 19.30 
uur. Voor de agendapunten van de vergaderin-
gen verwijzen wij u graag naar www.gemeente-
raadwaterland.nl. De vergaderingen van de ge-
meenteraad kunt u live volgen via onze website 
en via Omroep PIM.  Zie voor  andere vergade-
ringen ook onze agenda op www.waterland.nl.

31/01  Raadsvergadering
04/02  Monumenten en welstandscommissie 
28/02  Fractievergaderingen

WERKEN BIJ  WATERLAND
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  een financieel adviseur planning en 
control.

Kijk snel op onze vacaturepagina voor de vol-
ledige vacatureteksten! Als je wilt reageren, 
stuur dan via www.regioflexwerk.nl een brief 
met motivatie plus CV. Wij zien reacties graag 
tegemoet!

GLADDE WEGEN
Er is kouder weer op komst. Dus moeten we 
alert zijn op gladde wegen. Gemeente Water-
land verzorgt samen met provincie en hoog-
heemraadschap de gladheidbeheersing van 
onze wegen. 

De gemeente stelt prioriteiten en strooit daar-

om niet meer zoveel als voorgaande jaren. 
Sommige wegen hebben een hoge  prioriteit 
en worden voordat het glad wordt gestrooid, 
soms zelfs ‘s nachts. Wegen met een lagere 
prioriteit worden alleen overdag gestrooid. Op 
onze website staat een Strooikaart  waarop u 
kunt zien waar de gemeente strooit. Dat zijn 
ook de plaatsten waar als eerste sneeuw wordt 
geruimd als dat nodig is.

Samen doen de drie wegbeheerders hun best 
om de wegen in en rond gemeente Waterland in 
de winter goed begaanbaar te houden. U kunt 
ons daar trouwens bij helpen! Sterker nog, met 
uw bijdrage wordt het niet alleen voor uzelf 
maar voor alle weggebruikers veiliger op de 
weg.

Zó helpt u mee:
•	 	Parkeer	netjes	 in	de	vakken	en/of	 langs	de	

trottoirrand. Als een doorgang te krap is, 
moet de strooiwagen terug en wordt er niet 
gestrooid! Behalve voor de strooiwagens is 
een vrije doorgang ook van levensbelang 
voor onze hulpdiensten.

•	 	Zorg	 dat	 u	 tijdens	 het	 winterseizoen	 altijd	
voldoende middelen (zout-sneeuwschuiver) 
in huis hebt om de toegang tot uw woning 
(stoep en opgang) voor u en anderen zonder 
risico’s bereikbaar te houden.

•	 	Wees	alert:	als	u	‘s	morgens	de	ruiten	van	uw	
auto moet krabben, is de kans op gladheid 
groot.

•	 	Zorg	 ervoor	 dat	 de	 ramen	 van	 uw	 auto	
schoon zijn voordat u gaat rijden.

•	 	Houd	er	 rekening	mee	dat	 een	nat	wegdek	
kan bevriezen, zeker op bruggen en op- en 
afritten.

•	 	Pas	uw	snelheid	aan	en	houd,	nog	meer	dan	
anders, voldoende afstand.

•	 	Zorg	 ervoor	 dat	 uw	 voertuig	 (accu-banden-

remmen-ruitenwissers) in goede conditie is.
•	 	Maak	gebruik	van	winterbanden.	Zij	 zorgen	

voor meer grip (beneden de 6-8 graden) bij 
koud en slecht weer.

Bovenstaande tips helpen mee om iedereen zo 
veilig mogelijk van A naar B te krijgen tijdens 
de winter. Gladheidbestrijding van belang, 
maar uw oplettende gedrag is minstens net zo 
belangrijk. Helpt  u mee? Dan rijden we samen 
veilig.

OPLICHTING VIA INTERNET…WAT TE 
DOEN?
U heeft er vast wel van gehoord…oplichtings-
praktijken via internet ofwel ransomware. Rans-
omware is Engels voor gijzelsoftware. Hiermee 
blokkeren criminelen uw computer of versleu-
telen zij één of meerdere bestanden op uw 
computer. Vaak moet u een bedrag in virtuele 
valuta, zoals bitcoins, betalen om uw computer 
of bestanden weer terug te krijgen.

Besmetting van bestanden op een computer 
kan gebeuren door een bijlage in een e-mail 
te openen of tijdens het surfen op internet. De 
ransomware wordt ook verstopt in adverten-
ties. U hoeft dan niet eens op een advertentie 
te klikken om besmet te raken. Het openen van 
een pagina is soms al voldoende voor een be-
smetting. Bedrijven, vooral midden-en kleinbe-

drijven, worden veel per e-mail benaderd. De 
ransomware wordt geïnstalleerd als een bijlage 
in een e-mail wordt geopend. Ook raken be-
drijven vaak besmet doordat werknemers hun 
privémail bekijken op bedrijfscomputers. Soms 
gaat besmetting via de computer gepaard met 
telefooncontact. Een slachtoffer wordt dan 
eerst telefonisch verleid om naar een bepaalde 
pagina te surfen waar de besmetting plaats-
vindt.
De ontwikkeling van ransomware gaat razend-
snel. Met als gevolg dus ook de kans en moge-
lijkheden om besmet te raken. Bovenstaande 
risico’s zijn dan ook slechts een indicatie.

Wat kunt u doen?
Gebruik een antivirusprogramma’s en instal-
leer updates van uw software en besturingssy-
steem. Ook adviseert de politie om nooit in te 
gaan op betaaleisen. Met het betalen van geld 
aan de crimineel houdt u het criminele proces 
in stand. Maak regelmatig back-ups van de ge-
gevens op uw computer. Maak het liefst ook 
nog een back-up die u op een andere locatie 
bewaart.

Meer informatie?
Als u over dit onderwerp meer wilt weten, kunt 
u ook de website van de politie (www.politie.nl) 
raadplegen.

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
•	 	Nieuwland	 32,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	

vervangen van de handelsreclame

Monnickendam
•	 	Kerkstraat	 21,	 omgevingsvergunning,	 voor	 een	

dakkapel in het linker zijgevel dakvlak
•	 	Nieuwe	Zijds	Burgwal	42,	omgevingsvergunning,	

voor het vervangen en vergroten van dakkapellen 
in het voorgevel- en achtergeveldakvlak

•	 	Nieuwpoortslaan	44,	omgevingsvergunning,	voor	
het bouwen van een berging

•	 	Avegaar	 85,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	
snoeien en kappen van een aantal bomen

•	 	Havenstraat	 22,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	
uitbreiden van de zuid loods

Verleend:
Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam
•	 	Route	langs	de	kernen,	APV	vergunning,	voor	het	

maken van filmopnamen met een rijdende auto op 
10 februari 2019 tussen 07.00-19.00 uur.

Broek in Waterland
•	 	Zuideinde	 19,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	

bouwen van een uitbouw aan de achtergevel
•	 	Burgemeester	Peereboomweg	5A,	omgevingsver-

gunning, voor het bouwen van een schuur
•	 	Roomeinde	 30,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	

plaatsen van dubbel glas

Gemeente Waterland
•	 	Verschillende	 locaties	 in	 diverse	 kernen,	 stand-

plaatsvergunning voor koek en zopie, voor de 
winterperiode 2018-2019

•	 	Verschillende	 locaties,	 vergunning,	 voor	 het	
plaatsen van twintig driehoekborden voor promo-
tiecampagnes van Vervoerregio Amsterdam,  in ver-
schillende periodes

Katwoude
•	 	Lagedijk	 1,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	 uit-

breiden van de woning aan de achterzijde

Monnickendam
•	 	Gooische	Kaai	14,	omgevingsvergunning,	voor	het	

plaatsen van twee dakramen
•	 	Brugstraat	2,	omgevingsvergunning,	voor	het	rea-

liseren van een afdak
•	 	Noordeinde	 50,	 omgevingsvergunning,	 voor	 de	

interne verbouwing van een rijksmonument

•	 	De	 Haven	 12,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	
plaatsen van een airco-unit

Zuiderwoude
•	 	Aandammergouw	10,	omgevingsvergunning,	voor	

het bouwen van een ligboxenstal

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•	 	Kennisgeving,	stemmen	bij	volmacht	voor	de	ver-

kiezingen van het waterschap
•	 	Kennisgeving,	stemmen	in	een	andere	gemeente	

met een kiezerspas voor het waterschap
•	 Kennisgeving,	stemmen	bij	volmacht
•	 	Kennisgeving,	stemmen	in	een	andere	gemeente	

met een kiezerspas

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 5
31 januari 2019

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Op 29 januari 2019 is het 60 jaar geleden dat de 
heer J.G. Miner en mevrouw M. Miner-Kok zijn 
getrouwd. De heer en mevrouw Miner zijn gebo-
ren in Amsterdam. Daar zijn zij ook getrouwd. Zij 
wonen sinds 20 november 2014 op hun huidige 

adres en al sinds 1980 in Monnickendam. 
Burgemeester Wagenaar-Kroon ging op deze 
feestelijke dag bij dit echtpaar op bezoek om hen 
te feliciteren met hun huwelijksjubileum.

ECHTPAAR MINER-KOK ZESTIG JAAR GETROUWD


