
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 welstands-
commissie

14/11   Bezwaarschriftencommissie

GEEN AANVRAGEN/OPHALEN 
PASPOORTEN EN ID-KAARTEN OP 
VRIJDAG 15 NOVEMBER
Op vrijdag 15 november wordt door de Rijks-
dienst voor de Identiteitsdienst de apparatuur 
vervangen waarmee wij de aanvragen van pas-
poorten en ID-kaarten verwerken. 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 verlenging van uw rijbewijs, 

VOG, uittreksels, melding huwelijk/partner-
schaps-registratie, verhuizingen etc. Op maan-
dag 18 november zijn wij u graag weer volledig 
tot dienst. Excuses voor het ongemak.

KINDEREN BRENGEN BURGEMEESTER 
KROON ONTBIJTJE IN STADHUIS 
Op 5 november 2019 brachten 19 kinderen van 
de St. Sebastianusschool uit Ilpendam een 

ontbijtje bij burgemeester Luzette Kroon in het 
stadhuis. Na een kijkje in de raadzaal werd in de 
kantine ontbeten. Met dat gezamenlijk Burge-
meestersontbijt gaven ze het goede voorbeeld 
in de week van het Nationaal Schoolontbijt, 
waarbij opgeteld een half miljoen kinderen sa-
men gezond ontbijten op 2.750 basisscholen. 
Aan het eind van het ontbijt betaalde burge-
meester Luzette Kroon symbolisch voor haar 

ontbijtje met een donatie aan Het Vergeten 
Kind, dit jaar het goede doel van Het Nationaal 
Schoolontbijt.

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
•  Molengouw nabij 48, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een woonhuis

Marken
•  Zeilstraat 13, omgevingsvergunning, voor het her-

bouwen van een  schuur met overkapping

Monnickendam
•  N247 ter hoogte van het Monnickendammergat, 

omgevingsvergunning, voor het kappen van bomen

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 15, omgevingsvergunning, 

voor het uitbouwen aan de achterzijde van het 
woonhuis

Verleend:
Ilpendam
•  Kemphaan 6, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een schuur

Marken
•  Buurterstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 

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

•  Evenementenvergunning verleend voor het evene-
ment “Het Licht” van toneelvereniging ’t Voetlicht 
op 13,14,15,20 en 21 december 2019

Monnickendam
•  Haringburgwal 5A, terrasvergunningen, 2019-2023, 

Restaurant Los del Puerto, exploiteren van het win-
ter- en zomerterras

•  Houtrib 77, omgevingsvergunning, voor het plaat-
sen van een dakkapel in het voordakvlak

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 8, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk 
en wijzigen van de gevels van het woonhuis

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, 28,29 en 31 december 2019 vuur-

werk te verkopen vanuit het pand Noordeinde 12, 
Monnickendam  

Voornemen 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 het voornemen heeft om de onderstaande 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregi-
stratie personen (BRP)

• L. Visser, geboren 2 november 1967

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere 
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, 
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevol-
gen hebben voor de opbouw van AOW. het is belang-
rijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. 

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekendma-
king uw zienswijze schriftelijk of mondeling toelichten 
bij afdeling Publiekszaken. Na de zienswijzetermijn 
nemen wij een definitieve beslissing.

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 14 oktober jl. vond in het Mirror Paviljoen 
in Monnickendam  een terugkoppelbijeen-
komst plaats over het concept-standpunt 
van het college van B & W betreffende de 
bestuurlijke toekomst.  De bijeenkomst werd 
goed bezocht. Het concept-standpunt van 
college  bevat twee varianten te weten:
•  A. een besluit tot een bestuurlijke fusie 

met Edam-Volendam en Landsmeer per 
1-1-2023

•  B. zelfstandig blijven en het nemen van 
de financiële verantwoordelijkheid door 
het structureel beschikbaar stellen van 
een bedrag van 1 miljoen euro

waarbij het college een duidelijke voorkeur 
uitspreekt voor variant A.
Na een  toelichting van wethouder Van 
Nieuwkerk volgde een interactieve menings-
peiling en kwam er een levendige discussie 
op gang. Naar aanleiding van de gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen  zegde de  
wethouder toe een aantal punten ter harte te 
nemen. Dat heeft er toe geleid dat het colle-
gestandpunt op onderdelen is aangepast. 
Zo is onder meer uitgebreider toegelicht wat 
de financiële consequenties van beide vari-
anten zijn. In het definitieve voorstel aan de 
gemeenteraad zijn de voorgestelde twee va-
rianten  niet gewijzigd. 
Op onze website onder de banner Bestuurlij-
ke toekomst is het definitieve collegestand-
punt te vinden. Donderdag 12 december 
spreekt de gemeenteraad voor de eerste 
keer over het collegevoorstel.

Op 31 oktober 2019 is het 60 jaar geleden dat de 
heer  D.J van Huizen en mevrouw H.J. van Hui-
zen-Jongert    voor de wet zijn getrouwd. De heer 
Van Huizen is geboren in Amsterdam en mevrouw 
Van Huizen – Jongert in Monnickendam  en daar zijn 

zij ook getrouwd. Zij wonen sinds 1 oktober 2019 
op hun huidige adres. Daarvoor woonden zij op 
een  ander adres in Monnickendam. Burgemeester 
Kroon ging bij het echtpaar op bezoek om hen te 
feliciteren met dit huwelijksjubileum.

ECHTPAAR VAN HUIZEN – JONGERT ZESTIG JAAR GETROUWD

WERKEN IN WATERLAND
Wij hebben de volgende vacature:

•  Werkvoorbereider en Toezichthouder Openbare Ruimte  (36 uur per week)

Als werkvoorbereider ga je meewerken aan het grootste project binnen de gemeente: de nieu-
we wijk Galgeriet. Onder het motto: een goede werkvoorbereiding is het halve werk. Je vindt 
het fantastisch als door jouw professionele inbreng een project met succes uitgevoerd wordt. 
Je zorgt voor actuele beheergegevens over de buitenruimte en presenteert deze visueel. Sa-
menwerken met collega’s en projectleiders die door jouw informatie en goede voorbereiding 
de volgende stap kunnen zetten, is jouw ding. En als het project uitgevoerd wordt, houd jij 
of een van jouw collega’s toezicht op de uitvoering. Hoe beter de voorbereiding hoe minder 
klachten en fouten bij de uitvoering. Daar ga jij voor! 
Ook vertaal je opdrachten voor straatwerk en evenementenvergunningen in ontwerpen en 
maakt daar gedetailleerde tekeningen van op basis van de CROW/ASVV-normen. Je past aan 
de hand van de tekeningen de BGT en BAG-kaarten aan. Daarnaast fungeer je als onze contact-
persoon voor het kadaster en handel je Klic meldingen af. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan voor 
de volledige advertentietekst op www.waterland.nl.

Gemeentehuis gesloten
Donderdag 21 november (na 17.00 uur) 

en vrijdag 22 november gesloten

Maandag 25 november 10.00 uur weer geopend

Het gemeentehuis is gesloten voor bezoekers in verband 
met een grote migratie van de software systemen naar 

een andere omgeving. 

We zijn telefonisch bereikbaar maar kunnen 
geen diensten leveren.

De avondopenstelling van donderdag 21 november wordt 
verplaatst naar woensdag 20 november. 

Voor het aangeven van geboortes, sterfgevallen, huwelijken 
én voor alle andere bezoekers is het gemeentehuis vanaf 

maandag 25 november 10.00 uur weer geopend. 

U bent dan weer van harte welkom!

BESTUURLIJKE TOEKOMST


