
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.

15/11  Raadsvergadering
15/11  Bezwaarschriftencommissie 
26/11  Monumenten en welstandscommissie 

PASPOORT AANGEVRAAGD? 
WIJ BIEDEN SERVICE AAN HUIS!
Wist u dat het mogelijk is om uw paspoort en/of 
identiteitskaart na aanvraag (thuis) te laten be-
zorgen? Wel zo makkelijk!  Als u bij de aanvraag 
van uw nieuwe document aangeeft dat u het do-
cument wilt laten bezorgen, krijgt u vanzelf een 
seintje wanneer het klaar is. Vervolgens kunt u 
een afspraak inplannen op een moment dat het 
u het beste uit komt. Tijdens de afspraak neemt 
u het reisdocument persoonlijk in ontvangst. Let 
hierbij op: het reisdocument is pas de eerstvol-
gende werkdag ná bezorging geldig!

De kosten voor het bezorgen van een eerste 
document zijn € 12,50. Voor ieder volgend do-
cument, te bezorgen op hetzelfde moment én 

op hetzelfde adres, geldt een korting van € 3,-. 
Informeert u gerust naar de voorwaarden en 
mogelijkheden bij de afdeling Publiekszaken via 
telefoonnummer (0299) 658 585.       

SINT SLAAPT IN MUSEUM
Bericht van Waterlandsmuseum De Speeltoren

Het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Mon-
nickendam krijgt vanaf 17 november een heel 
bijzondere logee in huis. Het is Sinterklaas, die 
net als vorig jaar weer komt logeren in de Juni-
orzaal van het museum, in zijn speciale slaapka-

mer in het Ontdekhuis. Kinderen en hun ouders, 
opa’s en oma’s, zijn van harte welkom om te 
komen kijken hoe die slaapkamer van Sinter-
klaas eruitziet.  Op de woensdagen 21 en 28 no-
vember vanaf 14.30 uur kunnen kinderen onder 
begeleiding van onder andere de Pieten komen 
knutselen.  Meer informatie vindt u bij de balie 
in het museum of via info@despeeltoren.nl. 

EXPOSITIE VOL NOSTALGIE IN 
MUSEUM
Bericht van Waterlandsmuseum De Speeltoren
Vanaf 17 november 2018 tot en met 17 maart 
2019 kunt u in het Waterlandsmuseum de Speel-
toren in Monnickendam de nieuwe tentoonstel-
ling bezoeken: “Monnickendam van Vroeger”, 
periode 1800-1950. Kom kijken en geniet van 
nostalgische foto’s en voorwerpen uit de tijd 
van onze voorouders. Meer informatie vindt u 
op de website www.despeeltoren.nl.

VERKEERSHINDER
Sinterklaasintocht Ilpendam
Op zaterdag 24 november organiseert de SVI 
de jaarlijkse Sinterklaas intocht in Ilpendam. De 
Sint met zijn pieten komt aan bij de Hofbrug en 
volgt de route de Noord, Tureluur, Fuutstraat, 
Lepelaarstraat, tot de Aalduikerweg. Er worden 

geen wegen afgesloten voor deze intocht.  Wij 
willen de weggebruikers verzoeken rekening 
te houden met de verkeersregelaars die de op-
tocht begeleiden.

BERICHTEN OVER UW BUURT: 
ZO WEET U ERVAN!

Alle gemeenten (en andere overheidsinstellin-
gen) nemen besluiten die gaan over uw leefom-
geving. Bijvoorbeeld over een vergunning voor 
een dakkapel bij uw buurman, het wel of juist 
niet toestaan dat er ergens woningen worden 
gebouwd of het toestaan van een evenement 
in uw buurt of stad. Al deze officiële medede-
lingen kunt u terugvinden op de website www. 
overheid.nl. 

Maar hoe vindt u nu juist die mededelingen 
die voor u van belang zijn? Dat gaat heel een-
voudig. Abonneer u op de e-mailservice, down-
load de app of bekijk de berichten online via  
OverUwBuurt.overheid.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: 
•	 	Hemmeland	10,	omgevingsvergunning,	realiseren	

slaap accommodatie in het clubhuis

Verleend:
Katwoude:
•	 	Hoogedijk	 50,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een paardenstal

Marken:
•	 	Buurt	 IV	 8,	 omgevingsvergunning,	 vervangen	en	

verlengen van de beun
•	 Havenbuurt	22,	vergunning,	winterterras

Monnickendam
•	 	Cornelis	 Dirkszoonlaan	 72,	 omgevingsvergun-

ning, bouwen van een aanbouw, vergroten van de 
berging en het bouwen van een tuinmuur

•	 	Havenstraat	 1,	 Middendam	 10,	 Middendam	 5-7,	
Haringburgwal 5a, vergunningen, winterterrassen

•	 	Noordeinde	 12,	 vergunning,	 verkoop	 van	 consu-
mentenvuurwerk

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving:
Ilpendam
•	 	Kievitstraat	(gedeelte	49	t/m	57)	en	de	Zonneweg,	

werkzaamheden t.b.v. de herinrichting

Waterland:
•	 	Beleidsregel	 plaatsing	 antenne-installaties	 in	 de	

gemeente Waterland

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
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

In Waterland wordt grofvuil opgehaald door Re-
mondis Nederland. Wilt u ook uw grofvuil laten 
ophalen? Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u wat 
de ophaaldatum is voor uw gebied. U kunt ver-
volgens uw grofvuil aanmelden via www.remon-
disnederland.nl/waterland. Op het formulier 
staat wat er als grofvuil geaccepteerd en opge-
haald wordt.

Contact
U kunt uw grofvuil tot 1 dag voor de inzameling  
rechtstreeks aan Remondis doorgeven. Heeft u 
een vraag of een klacht en wilt u liever telefo-
nisch iemand spreken? Neemt u dan contact op 
met Remondis via (0299) 407 671 (van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.30 uur).  
E-mailen mag ook: waterland@remondis.nl

INZAMELING GROFVUIL

Gemeente Waterland gaat een nieuwe groen-
visie opstellen. Uw mening over ons openbaar 
groen is voor ons daarbij belangrijk. Wij orga-
niseren daarom een verschillende bijeenkom-
sten om met u te praten over de groenvisie in 
het deel van de gemeente waar u woont.  Wij 
horen bijvoorbeeld graag wat u als verbeter- 
of sterke punten ziet. De groenvisie gaat met 
name over de grote lijnen. Wat willen we in de 
toekomst ontwikkelen?  Bijvoorbeeld bepaal-
de boomstructuren/stukjes ‘natuur’?  Heeft 
u concrete voorbeelden van hoe het beter of 
anders kan? Neemt u dan gerust foto’s van de 
betreffende locatie(s) mee. 

•	 	Inwoners	van	Monnickendam	zijn	van	harte	
welkom op donderdag 22 november, 19.00 
uur

•	 Inwoners		van	Uitdam,	Zuiderwoude	of	Wa-
tergang zijn van harte welkom op donderdag 
29 november, 19.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats in de kantine 
van het gemeentehuis. Het zijn geen inloop-
bijeenkomsten.
Wij zien uw komst graag tegemoet!

PRAAT MEE OVER OPENBAAR GROEN!


