
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.

De gemeenteraad heeft reces. De eerstvolgen-
de voorbereidende vergadering vindt plaats op 
5september 2019.
02/09   Vergadering Monumenten- en 
  welstandscommissie
05/09   Voorbereidende vergadering 
  gemeenteraad

De Omgevingsdienst IJmond, onder andere 
werkzaam voor de regio Zaanstreek/Waterland, 
bestaat dit jaar 20 jaar. Veelal controleren zij 
wet- en regelgeving, zijn zij actief op het gebied 
van duurzaamheid, maar altijd is het de taak om 
te zorgen voor een schoon milieu en een veilige 
leefomgeving. Vanwege het 20-jarig jubileum wil 
de Omgevingsdienst weten: wat betekent milieu 
voor jou?

Daarom organiseert de Omgevingsdienst een fo-
towedstrijd voor de inwoners van de 15 gemeen-
ten in het werkgebied. Wil je meedoen? Stuur 
dan de gekste, leukste, meest inspirerende of 
mooiste natuur-, milieu- of duurzaamheidsfoto in 
en maak kans op duurzame prijzen. Insturen van 
een foto kan via www.odijmond.nl/winnen.  Daar 
lees je ook meer over de prijzen en spelregels.

Duurzame prijzen
De hoofdprijs is een infraroodscan van jouw wo-
ning, door het gemeentelijk Duurzaam Bouwlo-
ket. Van de woning wordt een scan en ontvang 
je ter plekke advies met welke duurzaamheids-
maatregelen je zo min mogelijk energie en warm-
te verliest. Ook maak je kans op één van de drie 
Milieuboxen waarin je items vindt om energie te 
besparen en producten waarmee het milieu zo 
min mogelijk wordt belast. Ook is er een lieve-
heersbeestjeshuis en een DIY insectenhotel als 
prijs, beschikbaar gesteld door NME Beverwijk 
en Heemskerk. 

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury 
bestaande uit het Dagelijks bestuur van Omge-
vingsdienst IJmond, het Duurzaam Bouwloket en 
leden van inwonersinitiatieven als ECO Heems-
kerk.

CARAVAN VOOR DE DEUR? ZO GAAT 
HET GOED!
Een caravan of aanhanger voor de deur. Hét te-
ken dat het vakantieseizoen is begonnen of ge-
eindigd is. En je mobiele huisje voor de deur is 
natuurlijk heel handig bij het schoonmaken en 
in-uitladen van alle kampeerspullen. Maar dit 
kan voor anderen ook voor overlast of irritatie 
zorgen: parkeerplekken worden bezet gehouden 
door caravan of aanhanger en in de vaak smalle 
straatjes in Waterland wordt de doorgang voor 
andere weggebruikers soms erg krap. Probeer 
met het parkeren van caravan of aanhanger dus 
rekening te houden met uw mede-inwoners. Dan 
kunt u ook eerder rekenen op begrip van hun 
kant. 

Maximaal vijf dagen
Voor alle duidelijkheid gelden er binnen de ge-
meente een aantal regels over het parkeren van 
caravans en aanhangers op de openbare weg. De 
regel (uit de Algemene Plaatselijke verordening 
of Apv) is dat een woonwagen, caravan of cam-
per niet langer dan 5 achtereenvolgende dagen 
op de weg geparkeerd mag staan. Zo houden we 
het voor iedereen leefbaar en duidelijk.

WERKEN OP AFSPRAAK
Komt u binnenkort naar één van onze balies in 
het gemeentehuis? Maakt u dan van tevoren di-
gitaal een afspraak! Dat is makkelijk en u hoeft 
minder lang te wachten. U kunt voor de volgende 
zaken een afspraak maken:
• Aanvraag paspoort/identiteitskaart
• Aanvraag rijbewijs
• Aanvraag briefadres
• Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn)
• Eerste inschrijving 
• Erkenning
• Melding voorgenomen 
 huwelijk/partnerschap 
Op onze website kunt u een afspraak maken 
via de volgende link https://www.waterland.nl/
afspraak-maken. Het is uiteraard ook mogelijk 
om zonder afspraak naar onze balies te komen. 
Houdt u er dan rekening mee dat u misschien wat 
langer moet wachten.

VERKEERSHINDER
STREMMING ZEILENMAKERSBRUG 
MONNICKENDAM
Op maandag 26 augustus wordt gestart met 
grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan 
de Zeilenmakersbrug in Monnickendam. Deze 
fiets- en voetgangersbrug is gelegen tussen de 

Avegaar (basisschool De Verwondering) en Pie-
rebaan (Bernhard Nieuwentijt College). Het werk 
duurt naar verwachting 5 weken en de brug is 
gedurende de werkzaamheden voor alle ver-
keer afgesloten. De afsluiting wordt via borden 
aangegeven en fietsers/voetgangers worden 
omgeleid via de Schepenmakersbrug. Het werk 
wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Klein 
Wieringen. Klein Wieringen is de huidige onder-
houdsaannemer van de bruggen e.d. binnen 
gemeente Waterland. Heeft u nog vragen naar 
aanleiding van deze aankondiging? Dan kunt u 
contact opnemen met de aannemer, bereikbaar 
via telefoonnummer (0227) 51 20 42 of via het 
e-mailadres info@kleinwieringen.nl.

WERKZAAMHEDEN KLOOSTERBRUG TE 
MONNICKENDAM
Op 2 september a.s. starten wij met het conser-
veren van de stalen liggers van de Kloosterbrug, 
tussen Weezenland en Rozendaalstraat in Mon-
nickendam. De werkzaamheden worden volledig 
vanaf pontons op het water uitgevoerd. Gedu-
rende de werkzaamheden is de doorvaart voor 
het vaarverkeer volledig gestremd. De brug blijft 
gedurende de werkzaamheden wel toegankelijk 
voor het wegverkeer, maar enige hinder valt niet 
uit te sluiten. Het werk duurt ongeveer 2 weken 
en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd 
straal- en conserveringsbedrijf. Heeft u nog vra-
gen naar aanleiding van deze aankondiging? 
Dan kunt u contact opnemen met de hoofdaan-
nemer, aannemingsbedrijf Klein Wieringen uit 
Hippolytushoef, bereikbaar via telefoonnummer 
(0227) -51 20 42 of via het e-mailadres info@ 
kleinwieringen.nl.

STREMMING RAADHUISBRUG TE 
BROEK IN WATERLAND
Op dinsdag 3 en woensdag 4 september a.s. 
wordt onderhoud uitgevoerd aan de Raadhuis-
brug (draaibrug) in Broek in Waterland. De brug 

is gedurende de werkzaamheden afgesloten voor 
verkeer. De afsluiting wordt via borden aange-
kondigd en er wordt een omleidingsroute inge-
steld. Het werk wordt uitgevoerd door aanne-
mingsbedrijf Klein Wieringen. Klein Wieringen is 
de huidige onderhoudsaannemer van de bruggen 
e.d. binnen de gemeente Waterland. Heeft u nog 
vragen naar aanleiding van deze aankondiging? 
Dan kunt u contact opnemen met de aannemer, 
bereikbaar via telefoonnummer (0227) -51 20 42 
of via het e-mailadres info@kleinwieringen.nl.

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
•  Heems Weer 56, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een aanbouw aan de voorzijde van 
de woning

Ilpendam
•  Kievitstraat naast 19 A, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van twee appartementenge-
bouwen

Marken
•  Kets 33 A, omgevingsvergunning, voor het her-

stellen van de brandschade en het veranderen 
van het in- en exterieur van de woning

•  Kets 33 B, omgevingsvergunning, voor het her-
stellen van de brandschade en het veranderen 
van het in- en exterieur van de woning

•  Buurterstraat 2, omgevingsvergunning, voor het 
slopen van het pand

Verleend:
Ilpendam
•  Monnickendammerrijweg 10 en achter 10, omge-

vingsvergunning, voor het splitsen van een wo-
ning met aanbouw in twee woningen

Verlenging beslistermijn:
Katwoude
•  Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een tijdelijk restaurant

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Monnickendam, bekendmaking, verkeersmaat-

regelen, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats 
voor de bewoner(s) van Leeuwetand 73, naast de 
woning op de Leeuwetand 
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ALGEMENE BERICHTEN

Huiseigenaren kunnen bij het 
rijk subsidie krijgen voor twee of 
meer grote isolatiemaatregelen 
in hun eigen woning zoals het 
isoleren van een vloer of gevel 

en het plaatsen van hoogren-
dementsglas. De subsidie voor 
energiebesparende maatregelen 
bedraagt maximaal € 10.000 per 
woning. Het aanvragen van de 

subsidie kan vanaf 2 september 
op de website van Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. 
Info via: https://www.rvo.nl/
subsidies-regelingen (SEEH).

INCIDENT IN DE OMGEVING? 
VOLG HET LIVEBLOG!
Bij een incident in uw directe omgeving, 
bijvoorbeeld een brand of gaslek, is het 
belangrijk dat u snel op de hoogte bent en 
weet wat u moet doen.
 
Wist u dat de Veiligheidsregio Zaanstreek/
Waterland bij grotere incidenten in onze 
regio een liveblog bijhoudt op hun website 
www.vrzw.nl en via Twitter? Via dit liveblog 
zien media en publiek in één oogopslag wat 
er aan de hand is. Ook geven zij hier infor-
matie over wat u kunt doen tijdens een inci-
dent of om u hierop voor te bereiden.
 
Het liveblog op deze website is op alle ap-
paraten, dus ook de smartphone en tablet, 
goed leesbaar. Bovendien kan de informatie 
met één druk op de knop eenvoudig worden 
gedeeld via uw eigen social media accounts.

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


