
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.

06/09 Fractievergaderingen 
13/09 Voorbereidende vergadering
13/09 Bezwaarschriftencommissie 
17/09 Monumenten en Welstandscommissie 

WINNAARS ZOMERONDERNEMER 
LANDELIJK ZAANSTREEK-WATERLAND 
BEKEND

Dennis Willms uit Monnickendam is winnaar 
geworden van de zomerondernemer regio Lan-
delijk Zaanstreek-Waterland 2018. Op donder-
dagavond 30 augustus werd Dennis Willms tot 
regionale winnaar gekozen van ZomerOnderne-
mer 2018 in Landelijk Zaanstreek-Waterland. Hij 
stroomt met Dewi Deco Lampen direct door naar 
de landelijke finale op 11 oktober. De wildcard, 
die recht geeft op een plaats in de halve finale, 
werd gewonnen door Zjandrix Ignacio en Talha 
Aslam van TZign.

Na zes weken zomervakantie waarin de Zomer-
Ondernemers naast diverse trainingen, work-
shops en bedrijfsbezoeken gewerkt hebben aan 
het uitwerken van hun eigen bedrijfsidee was 
het dan zover. In de sfeervolle ambiance van De 
Stoomhal in Wormer presenteerden de Zomer-
Ondernemers zichzelf en hun bedrijfsplannen 
aan de vakjury. Ook familie, vrienden en be-
kenden konden op de Ondernemersmarkt ken-
nismaken met de ZomerOndernemers en hun 
ideeën.

Winnaar en wildcard
Tot zijn grote verrassing werd de 23-jarige 
Dennis Willms verkozen tot winnaar. Hij werkt 
als elektricien en in zijn vrije tijd maakt hij van 
sloop- en drijfhout prachtige lampen. Door deel 
te nemen aan ZomerOndernemer durft hij nu 
echt de stap te zetten om zijn hobby professi-
oneel aan te pakken. Zjandrix Ignacio en Talha 
Aslam, die de wildcard hebben gewonnen, tim-
meren nu serieus met TZign aan de weg. Zij ont-
werpen logo’s en maken video’s, al dan niet met 
behulp van een drone, om een bedrijf optimaal 
te presenteren. Twee enthousiaste mannen die 
alles uit de kast halen om de klant gelukkig te 
maken.

Persoonlijke ontwikkeling
Veel ZomerOndernemers hebben ook belang-
rijke stappen gezet in hun persoonlijke ontwik-
keling. Van het overwinnen van faalangst, het 
echt goed bewust worden wat je nu gelukkig 
maakt tot het inzicht dat je zelf serieus in bewe-
ging moet komen. Het begint allemaal bij jezelf. 
Regiocoördinator Anna: “Ondernemen is de 
moed ontwikkelen om je hart te volgen met je 
verstand”.

Waardevolle zomer
De gemeenten Wormerland, Oostzaan, Land-
smeer, Waterland en Edam-Volendam maken 
het mogelijk dat jongeren tussen de 15 en 23 
jaar hun zomervakantie waardevol kunnen be-
steden. Enerzijds door te ontdekken of onder-
nemen iets voor je is en anderzijds door andere 
jongeren te leren kennen die ook positief en on-
dernemend in het leven staan. De basis voor een 
inspirerend netwerk is gelegd.

ECHTPAAR VAN ES-HAZELEGER 
65 JAAR GETROUWD

Op 27 augustus 2018 waren de heer W. van Es 
en Mevrouw G. J. van Es – Hazeleger maar liefst 
65 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Van Es 
zijn geboren In Broek in Waterland . Daar zijn zij 
ook getrouwd. Zij wonen sinds 17 mei 2004 op 
hun huidige adres  in Monnickendam. Daarvoor 
woonden zij op een ander adres in Monnicken-
dam. 

Loco-burgemeester Ten Have ging bij het echt-
paar op bezoek om hen te feliciteren met dit hu-
welijksjubileum.

ECHTPAAR DEUN-HONIGH 
60 JAAR GETROUWD

Op 29 augustus 2018 waren de heer C. Deun en 
mevrouw E.J. Deun - Honingh maar liefst 60 jaar 
getrouwd. De heer Deun is geboren in Ilpendam 
en mevrouw Deun – Honingh in Zuiderwoude . 

Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wonen al geruime 
tijd op hun huidige adres in Zuiderwoude.

Loco-burgemeester Ten Have ging bij het echt-
paar op bezoek om hen te feliciteren met dit hu-
welijksjubileum.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN 
KERKSTRAAT IN MONNICKENDAM 
In de week van maandag 17 september 2018 
wordt gestart met het herbestraten van de Kerk-
straat in Monnickendam. Het betreft het gedeel-
te Kerkstraat vanaf de Oudezijds Burgwal tot de 
Kermergracht (Kerkstraat 1 t/m 44). Tijdens de 
werkzaamheden is dit gedeelte gestremd voor 
al het verkeer. Met de aannemer zijn afspraken 
gemaakt om de rijbaan gefaseerd uit te breken 

zodat de rijbaan alleen op werkdagen gestremd 
is voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden 
worden loopschotten neergelegd om de be-
reikbaarheid van de woningen en winkels voor 
voetgangers te garanderen. De afzettingen en 
omleiding wordt met borden aangegeven. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door Wa-
gelaar BV en gaan naar verwachting 4 weken 
duren.

Vragen/contact
De werkzaamheden worden begeleid door de 
heer J. Verleg van de afdeling Openbare Werken. 
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkin-
gen gerust contact op. De heer Verleg is bereik-
baar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via 
de e-mail op j.verleg@waterland.nl

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
Monnickendam
•	 	Bereklauw	 17,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een dakopbouw op de garage en het realise-
ren van een tweede woning

Verleend:
Broek in Waterland
•	 	Hellingweg	22,	evenementenvergunning,	onthef-

fing geluid, ontheffing artikel 35 Drank-en Horeca-
wet, Cinema Neeltje

Monnickendam
•	 	Wilheminalaan	 42,	 omgevingsvergunning,	 reali-

seren van een dakopbouw
•	 	Margrietstraat	25,	omgevingsvergunning,	realise-

ren van een dakopbouw

Watergang
•	 	Rietgorspad	 38,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	

van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en een 
dakkapel in het rechterzijdakvlak

Kennisgeving, bekendmaking, ter inzage:
•	 	Kennisgeving,	 exploitatieovereenkomst	 grondex-

ploitatie, realiseren van 41 appartementen, voor-
malige Regenboogschool aan de Bernhardlaan 
23, Monnickendam

•	 	Ter	 inzage	 legging,	ontwerpbesluit	hogere	waar-
den wegverkeerslawaai woningbouw De Regen-
boog (Bernardlaan 23 Monnickendam) van 10 
augustus tot 21 september

•	 	Ter	 inzage	 legging,	 ontwerpbestemmingsplan	
De Regenboog (Bernardlaan 23 Monnickendam), 
gemeente Waterland, van 10 augustus tot 21 sep-
tember

•	 	Bekendmaking,	 vastgesteld	bestemmingsplan	 Il-
pendam Sebastianus, gemeente Waterland

•	 	Ter	 inzage	 legging,	besluit	hogere	waarden,	wet	
geluidhinder plangebied Sebastianus Ilpendam, 
Waterland, van 9 augustus tot 20 september

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 36
6 september 2018

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Donderdag 6 september 2018 om 16.30 uur 
wordt het pin- en toiletgebouw op de parkeer-
plaats van Marken officieel in gebruik genomen.

Wethouder Astrid van de Weijenberg verricht de 
openingshandeling van dit unieke gebouw. Het 
pand is volledig energieneutraal en er is veel 
aandacht besteed aan het interieur. De toilet-
deuren in het gebouw zijn aan de buitenzijde 
voorzien van afbeeldingen van heren en dames 
in verschillende Markerkostuums. Aan de bin-
nenzijde van elke deur is een toelichting op de 
betekenis van de Markerkledij geplaatst.

Combinatie van verschillende functies
Het nieuwe pin- en toiletgebouw aan de Kruis-
baakweg voorziet in verschillende functies. Door 
bouwplannen kon de geldautomaat in de Kerk-
buurt niet op de huidige locatie blijven en moest 
er een nieuwe plek worden gezocht. Ook werd 
een goede openbare toiletvoorziening op het 
parkeerterrein gemist. Een combinatie van func-
ties lag dus voor de hand.

Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: “Ik 
ben blij met dit pin- en toiletgebouw en in het 
bijzonder dat dit gebouw, als eerste gemeente-
lijk pand, volledig gasloos is geworden. Doordat 
zonnepanelen zijn aangebracht, kan in de eigen 
stroom worden voorzien. Dat is een belangrijke 
doelstelling in het duurzaamheidsbeleid van 
gemeente Waterland. De openbare toiletten 
worden straks ongetwijfeld door veel toeristen 
gebruikt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om 
bezoekers meteen iets te laten zien van Marken 
en de Marker klederdracht. Dat alles bij elkaar 
maakt het hele gebouw uniek voor Waterland!”

Geldautomaat
Rabobank Nederland heeft de geldautomaat ge-
leverd en zorgt voor het beheer van deze voor-
ziening. Inmiddels weten zowel bewoners als 
bezoekers hun weg naar de geldautomaat goed 
te vinden.
Op dit moment werkt gemeente Waterland nog 
aan de organisatie van het gastheer-/gastvrouw-
schap. Daarover wordt later meer bekend.

OPENING PIN EN TOILETGEBOUW MARKEN


