
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.

07/11 Algemene beschouwingen (meer)jaren-
 begroting 2020 en verder
11/11   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
14/11  Bezwaarschriftencommissie

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR 
DE TALENTPRIJS VAN WATERLAND?
Kent u een talentvolle Waterlander die een zet-
je in de rug kan gebruiken? Of misschien een 
groep Waterlanders die barst van het talent? Ge-
meente Waterland wil die persoon of personen 
voor de verdere ontwikkeling van dat talent een 
prijs toekennen. Het begrip “talent” interprete-
ren we daarbij graag ruim. Een muzikaal of spor-
tief talent, een talent voor innovatie, economie 
of motivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks 
restricties. Wel vinden we het belangrijk dat het 
talent of de talenten sterk verbonden is/zijn met 
Waterland. Het gaat immers om een Waterlands 
talent. Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsre-
ceptie 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 aangeschaft, 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 uiterlijk 13 december 2019 weten. Graag 
ontvangen we daarbij een beschrijving waarom 
u denkt dat dit talent of deze talenten de prijs 
verdient. Wilt u daarvoor het formulier op onze 
website invullen? U kunt ook bij de balies van 
het gemeentehuis een formulier ophalen en aan 
ons terugsturen.  Wij kijken met veel belangstel-
ling uit naar uw reactie!

THEMAOCHTEND STICHTING 
GECOÖRDINEERD OUDERENWERK 
MONNICKENDAM 
Op donderdag 14 november 2019 van 10.00-
12.00 uur organiseert de SGOM een informatie-
bijeenkomst met als thema “Als genezen niet 
meer mogelijk is”. Een 3-tal sprekers/professio-
nals informeren u over verschillende aspecten 
en zorgmogelijkheden die bij zo’n levensfase 
aan de orde kunnen komen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Wees-

huis, Weezenland 16, 1141 BN Monnickendam en 
is gratis voor belangstellenden. De zaal is open 
vanaf 09.30 uur. Meer informatie is te vinden op 
de website www.sgom.nl.

MET DE HACKER AAN TAFEL: GRATIS 
MASTERCLASS VOOR ONDERNEMERS
Hoe weerbaar is uw organisatie? Bedrijven die 
gehackt worden doordat ze hun digitale veilig-
heid niet op orde hebben óf (klant)gegevens die 
op straat liggen door een simpele fout van een 
medewerker, u leest er vrijwel dagelijks over. 
Om dit te voorkomen zijn bewustzijn en kennis 
van security-risico’s essentieel. Purmerendse 
Regio Ondernemers, Purmerend Centrum On-
dernemers, Koninklijke Horeca Nederland, af-
deling Purmerend en Beemster Ondernemers 
organiseren samen met het Regionaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing, gemeente Purme-
rend en de politie de Masterclass: ‘Cybercri-
me voor ondernemers!’ Deelname is voor alle 
ondernemers in de regio gratis. Aanmelden is 
wel verplicht op www.pro-site.nl/event/met-
de-hacker-aan-tafel of kijk op www.waterland/
economischezaken. Na deze masterclass bent u 
zich bewust van de risico’s en voorbereid op de 
toekomst. De masterclass vindt plaats op 25 no-
vember 2019 van 18.00 – 21.00 uur bij Burggolf, 
Westerweg 60 in Purmerend.

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 be-
sluiten ter inzage. 

Verleend:
Katwoude
•  Hoogedijk 27, exploitatievergunning, Hart van 

Katwoude
•  Hoogedijk 27, drank- en h orecavergunning, Hart 

van Katwoude

Marken
•  Havenbuurt nabij nr. 11, omgevingsvergunning, 

voor het vervangen van de huidige inlaatvoorzie-

ning (ebsluis) door een kering en inlaatvoorzie-
ning

•  Havenbuurt 1, terrasvergunning, De Taanketel, 
voor vijf jaren 2019-2023, voor het exploiteren van 
zowel het beneden terras als het zij terras

Monnickendam
•  Noordeinde 21A, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van bergingen op het achtererf

Opschorten beslistermijn
Marken
•  Buurterstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van 3 dakkapellen, het plaatsen van zon-
nepanelen en het realiseren van een aanbouw aan 
de woning

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf (tot aan verhuizing naar nieuwe werf in Katwoude): 
Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam (geen bezoekadres)

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
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 milieustraat Purmerend: 
Maandag 09.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 15.45 uur
Zaterdag 08.30 - 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)
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BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Op 29 oktober 2019 is het 60 jaar geleden dat de 
heer J. Schipper en mevrouw G. Schipper – De Waart
voor de wet zijn getrouwd. Het kerkelijk huwelijk 
vond op dezelfde dag plaats. De heer en mevrouw 
Schipper zijn geboren op Marken en daar zijn zij 

ook getrouwd. Zij wonen al sinds 15 november 1966 
op hun huidige adres op Marken.
Burgemeester Kroon ging bij dit echtpaar op  
bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijks- 
jubileum.

ECHTPAAR SCHIPPER – DE WAART ZESTIG JAAR GETROUWD

WERKEN IN WATERLAND
Wij hebben de volgende vacature:

•  Beleidsmedewerker Ruimte en 
 Landschap  (voor 32 uur p.w.)

Als Beleidsmedewerker Ruimte en Land-
schap vertegenwoordig jij het Waterlands 
belang in regionale, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden zoals de Me-
tropoolregio Amsterdam en de deelregio 
Zaanstreek-Waterland.  Je brengt kennis 
en standpunten naar de samenwerkings-
verbanden naar buiten en haalt kennis en 
standpunten vanuit de samenwerkingsver-
banden naar binnen. Je bent een verbinder 
en een netwerker, hebt inzicht, kennis en 
ervaring met bestuurlijke- en ruimtelijke 
ordening processen. 
Voor deze interessante functie heb je mini- 
maal HBO werk- en denkniveau (bijvoor-
beeld planologie, stedenbouwkunde, be-
stuurskunde, omgevingsrecht).
Ben je geïnteresseerd? 
Kijk dan voor de volledige advertentietekst 
op www.waterland.nl.

ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE
GEEN AANVRAGEN/OPHALEN 
PASPOORTEN EN ID-KAARTEN OP 
VRIJDAG 15 NOVEMBER
Op vrijdag 15 november wordt door de Rijks-
dienst voor de Identiteitsdienst de appara-
tuur vervangen waarmee wij de aanvragen 
van paspoorten en ID-kaarten kunnen ver-
werken. Het is die dag daarom niet mogelijk 
om uw paspoort of ID kaart aan te vragen of 
op te halen. Dit betekent ook dat als u op 
donderdag 14 november een spoedaanvraag 
doet voor een paspoort of ID-kaart u deze 
pas op maandag 18 november kunt ophalen. 
Het is uiteraard wel mogelijk om voor andere 
zaken bij ons langs te komen. Denk aan ver-
lenging van uw rijbewijs, VOG, uittreksels, 
melding huwelijk/partnerschapsregistratie, 
verhuizingen etc. Op maandag 18 november 
zijn wij u graag weer volledig tot dienst. Excu-
ses voor het ongemak.

SLUITING GEMEENTEHUIS OP VRIJ-
DAG 22 NOVEMBER
Het hart van de gemeentelijke computersy-
stemen wordt elders ondergebracht. In ver-
band met deze zogenaamde “migratie naar 
de cloud” is het gemeentehuis op vrijdag 
22 november de hele dag gesloten. Het is 
die dag dus niet mogelijk om op bezoek te 
komen. Er kunnen die dag geen huwelijken 
plaatsvinden en ook geen aangiftes van ge-
boorten en overlijden verwerkt worden. Ook 
vinden er geen vergaderingen plaats. Ter 
voorbereiding op de migratie is er op donder-
dag 21 november geen avondopenstelling. 
De avondopenstelling  wordt daarom ver-
plaatst naar woensdag 20 november. 
Vanwege deze grootschalige operatie is het 
gemeentehuis maandag 25 november pas 
om 10.00 uur (onder enig voorbehoud) weer 
open. Telefonisch blijft de gemeente wel be-
reikbaar.

Subsidie voor woningisolatie

Huiseigenaren kunnen bij het rijk subsidie  
krijgen voor twee of meer grote isolatie- 
maatregelen in hun eigen woning zoals  
het isoleren van een vloer, dak of gevel  
en het plaatsen van hoogrendementsglas. 

Met de rijkssubsidie voor energiebesparende  
maatregelen krijgt een woningeigenaar ongeveer  
20 procent van de kosten terug. Een investering  
in bijvoorbeeld spouwmuur plus vloerisolatie verdient 
zich met de subsidie in iets meer dan drie jaar terug.

Voor meer informatie kijk op de website van  
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;  
rvo.nl/subsidies-regelingen/

Gratis en onafhankelijk advies nodig?
Ga naar het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket  
(www.duurzaambouwloket.nl) of bel 072-743 39 59. 
Onafhankelijke adviseurs helpen je met al je vragen 
over energiebesparende maatregelen, subsidies, 
financieringen en bij het vinden van betrouwbare 
bedrijven voor het uitvoeren van de maatregelen. 
Duurzaam Bouwloket werkt in opdracht van de 
gemeente Waterland.

Laat een infraroodscan van uw woning maken om te 
kijken waar er warmte lekt of kou binnendringt.


