
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.

13/05  Vergadering monumenten – 
  en welstandscommissie
16/05  Zitting bezwaarschriftencommissie 
16/05  Voorbereidende vergadering

 

DE VERKIEZINGEN OP 23 MEI: 
VOLMACHT
Op 23 mei 2019, van 7.30 tot 21.00 uur kunt u 
een stem uitbrengen voor de verkiezingen van 
de leden van het Europees Parlement. Kunt 
u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om 
een andere kiesgerechtigde namens u te laten 
stemmen. Deze gemachtigde mag alleen voor 
u stemmen gelijktijdig met het uitbrengen van 
zijn/haar eigen stem. Er zijn twee manieren om 
een volmacht te regelen:

1. Onderhandse volmacht 
U kunt een onderhandse volmacht verstrekken 
aan een andere kiesgerechtigde in de gemeente 
Waterland. U kunt deze volmacht zelf regelen 
via de achterzijde van uw stempas. Vul aller-
eerst zelf in wie u machtigt en zet uw handte-
kening. Laat de persoon die u machtigt ook zijn 
handtekening zetten op het volmachtbewijs. 
Geef de gemachtigde uw niet langer dan 5 jaar 
verlopen identiteitsbewijs (of een kopie ervan) 
mee. De gemachtigde moet dit bij het stembu-
reau overleggen.

2. Schriftelijk aangevraagde volmacht
Met een schriftelijk aangevraagde volmacht 
kunt  u aan een andere kiesgerechtigde die in 
Nederland zijn/haar stem uit moet brengen uw 
volmacht geven. Voor het stemmen per schrifte-
lijke volmacht kunt u het aanvraagformulier om 
bij volmacht te stemmen downloaden of telefo-
nisch aanvragen bij de afdeling Publiekszaken. 
Dit formulier moet uiterlijk 20 mei 2019 bij de 
afdeling Publiekszaken binnen zijn. Onderte-

ken beiden het formulier. Wanneer het verzoek 
wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een 
volmachtbewijs.  

Let op: hebt u een volmacht aan iemand anders 
gegeven? Dan kunt u de volmacht niet meer in-
trekken. U mag nu niet zelf meer gaan stemmen. 
(Het is strafbaar om te komen stemmen als u 
iemand anders al hebt gemachtigd). Meer in-
formatie over de verkiezingen en het stemmen 
(stempas, volmachtbewijs, stembureaus) kunt 
u op www.waterland.nl/verkiezingen vinden. 
Bellen kan ook, via (0299) 658 585. 

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE 
VERDIENT?
In onze gemeente zetten veel inwoners zich 
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in 
voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen 
verdienen waardering en erkenning vanuit de 
samenleving en kunnen in aanmerking komen 
voor een Koninklijke onderscheiding. Ze moeten 
dan wel door iemand anders worden voorgedra-

gen en aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand tenminste 
15 jaar vrijwilliger is geweest voor een organisa-
tie die zich inzet op maatschappelijk, kerkelijk, 
cultureel, sportief of sociaal gebied. Richtlijn is 
wel dat men dit vrijwilligerswerk minstens 8 tot 
10 uur per week doet.

Hoe vraagt u een lintje voor iemand aan?
Informatie over het aanvragen van een lintje 
vindt u op www.lintjes.nl of via onze website 
www.waterland.nl (trefwoord ‘lintje’). Kent u 
iemand die woont in de gemeente Waterland, 
waarvan u vindt dat hij/zij een Koninklijke on-
derscheiding verdient? Bent u benieuwd of uw 
aanvraag kansrijk is? Neemt u dan contact op 
met Lucie van Vliet-Berndsen van Kabinets-
zaken via telefoonnummer (0299) 658 694/ 
06-15011909  of via kabinet@waterland.nl.  Of 
kom naar ons speciale lintjesspreekuur op 
woensdag 22 mei a.s. om 16.00 -17.30 uur in 
het gemeentehuis. Let op: uw aanvraag voor de 
Lintjesregen op 24 april 2020 moet uiterlijk 1 juli 
2019 bij de gemeente ingediend zijn.

ZUIDERWOUDER DORPSSTRAAT  
(GEDEELTELIJK) AFGESLOTEN VAN  
13 MEI T/M 7 JUNI
In de week van 13 mei wordt gestart met het her-
bestraten van een gedeelte van de Zuiderwou-
der Dorpsstraat. Het werk wordt in twee fasen 
uitgevoerd. De eerste fase is het gedeelte van 
huisnummer 42 t/m 48A en de tweede fase is 
het gedeelte tussen huisnummer 13 en 27. Door 
het werk in twee fasen uit te voeren is de Zuider-
wouder Dorpsstraat altijd vanaf één kant bereik-
baar tot aan het betreffende werkvak.
Tijdens de werkzaamheden is de Zuiderwouder 
Dorpsstraat ter hoogte van het werkvak in bei-
de richtingen afgesloten voor alle doorgaand 
verkeer. De school en het Dorpshuis blijven wel 
bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via de 
Rijperweg en de Aandammergouw. De hulp-
diensten hebben onbelemmerde doorgang tij-
dens de werkzaamheden.
De herbestrating is nodig, omdat de rijbaan 
op deze plekken ernstig verzakt is. Tegelijker-
tijd wordt een aantal parkeervakken (langs de 
rijweg) in het werkgebied uitgevoerd met be-
tonnen grastegels. Dit gebeurt om schade aan 
de berm te verminderen. Volgens planning du-
ren de werkzaamheden circa 4 weken. De ver-
wachting is dat het werk t/m 7 juni gaat duren. 
Wij proberen de werkzaamheden zo snel en  
efficiënt mogelijk uit te voeren, maar vragen uw 
begrip voor eventuele overlast.

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. 

Aanvraag
Broek in Waterland
• Kerkplein 10, omgevingsvergunning, voor het  
 aanleggen van een parkeerhaven in de tuin

Monnickendam
• Trintel 50, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakkapel aan de voorzijde

Verleend
Broek in Waterland
• Broekermeerdijk 26, omgevingsvergunning, voor  
 het verbouwen van bestaande woonark
• Parkeerterrein Nieuwland, circusvergunning, het  

 plaatsen en opbouwen van materiaal voor het  
 circus, vanaf zondagavond 12 mei 2019 en dins- 
 dag 14 mei vanaf 09.00 uur, een circusvoorstelling  
 houden op dinsdag 14 mei van 16.00 uur tot 18.00  
 uur

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg, reparatie werkzaam- 
 heden, gedeelte vanaf huisnummer 7 tot en met  
 huisnummer 55,  weggedeelte is tijdens de werk- 
 zaamheden afgesloten voor verkeer op 21 mei  
 2019, tussen  07:00 -17:00 uur. 

Ilpendam en Watergang
• Burgemeester van Oorschotplantsoen, evene- 
 mentenvergunning, openlucht kerkdienst Ilpen- 
 dam, 21 juli 2019, 2020-2023 

Marken
• Perceel Buurt II nummer 15, Drank- en Horeca- 
 vergunning, Hof van Marken B.V.
• Buurterstraat 10, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbouwen aan de achterzijde van de woning het  
 vergroten van de dakkapellen en het herstellen 
 van de fundering

Monnickendam
• Hemmeland 20, exploitatievergunning, 1 april  
 tot en met 31 oktober 2019-2029 , voor de inrich- 
 ting Strand Vier

Uitdam
• Dorpsstraat, reparatie werkzaamheden, gedeelte  
 vanaf huisnummer 25 tot en met huisnummer 57,  
 weggedeelte is tijdens de werkzaamheden afge- 
 sloten voor verkeer op 21 mei 2019, tussen  07:00  
 -12:00 uur

Verlenging beslistermijn
Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg naast 2WS, omgevingsvergun- 
 ning, voor het bouwen van 15 woningen

Uitdam
• Nabij Zeedijk 2, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een landmark (tulp)

Uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonach-
tig is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat zij heeft besloten om de onderstaande 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregi-
stratie personen (BRP) naar Onbekend.
• C.A. Tapia Florian, geboren op 17 oktober 1994

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. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder 
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 19
9 mei 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

BESTUURLIJKE TOEKOMST

WE GAAN BEGINNEN!

Het is bijna zover….de start van de eerste 
discussiebijeenkomst over de bestuurlijke 
toekomst van gemeente Waterland! Op maan-
dag 13 mei om 19.30 uur beginnen we in het 
dorpshuis van Zuiderwoude en gaan daarna 
graag met de inwoners van de andere kernen 
in gesprek. Graag zetten we voor u het pro-
gramma nog eens op een rijtje. 
Na de opening licht wethouder Ton van 
Nieuwkerk toe waarom we bij elkaar zijn en 
hoe het proces er verder uitziet. Hierna legt 
de gespreksleider de invulling van de avond 
uit. Vervolgens begint het plenaire, interactie-
ve deel. Vergeet vooral niet om een mobiele 
telefoon (smartphone), ipad of laptop mee te 
nemen om uw stem uit te kunnen brengen! 
Daarna vinden de tafelgesprekken plaats 
waarbij we op basis van de argumentenkaar-
ten zoveel mogelijk input van de aanwezigen 
op willen halen. Per gesprekstafel volgt een 
plenaire terugkoppeling en hierna ronden we 
de bijeenkomst af. Wij kijken er naar uit en 
hopen dat u met ons meedenkt en laat weten 
wat u belangrijk vindt!

Online reageren
Het kan zijn dat u bent verhinderd om één van 
de bijeenkomsten bij te wonen. Daarom ma-
ken we het mogelijk om ook online uw mening 
kenbaar te maken. Vanaf 13 mei t/m 26 juni 
vindt u op onze website een formulier dat u 
kunt invullen zodat u toch in de gelegenheid 
bent om uw stem te laten horen.  

Op 28 april 2019 was het 60 jaar geleden dat 
de heer E.J.G. Breman en mevrouw G. Bre-
man-Niekerk voor de wet zijn getrouwd. De 
heer Breman is geboren in Amsterdam en 
mevrouw Breman-Niekerk in Utrecht. Zij zijn 
getrouwd in Doorn. Burgemeester  Kroon 
ging op 29 april 2019 bij dit echtpaar op be-
zoek om hen te feliciteren met dit huwelijks-
jubileum.

ECHTPAAR  BREMAN – NIEKERK 
ZESTIG JAAR GETROUWD

LET OP!! De bijeenkomst op Marken is 
op verzoek van de Eilandraad van Marken 

verplaatst van 15 mei naar 22 mei. 
Aanvangstijd en locatie zijn ongewijzigd.


