
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

14 SEPTEMBER OPEN 
MONUMENTENDAG

Zaterdag 14 september is het weer Open 
Monumentendag. Ook in gemeente Water-
land zijn diverse monumenten te bezich-
tigen. Het thema is ditmaal “Plekken van 
plezier”. Open Monumentendag wordt ge-
organiseerd door een samenwerking van 
Gemeente Waterland, Stichting Promotie 
Waterland en Vereniging Oud Monnicken-
dam. In de (digitale) flyer vindt u alle infor-
matie over de monumenten en de locaties. 
Van harte aanbevolen!

CARAVAN VOOR DE DEUR? 
ZO GAAT HET GOED!
Een caravan of aanhanger voor de deur. Hét 
teken dat het vakantieseizoen is begonnen of 
geëindigd 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 ir-
ritatie 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 me-
de-inwoners. Dan kunt u ook eerder rekenen op 
begrip van hun kant. 

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

STEEDS MEER PRODUCTEN DIGI-
TAAL AANVRAGEN
U kunt op onze website steeds meer produc-
ten digitaal aanvragen waardoor u niet naar 
het gemeentehuis hoeft te komen. Dit gaat bij-
voorbeeld om wijziging naamgebruik, aanvra-
gen of beëindigen geheimhouding, aanvraag 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), indienen 
van een bezwaarschrift en indienen van een 
bezwaarschrift voor de gemeentelijke belastin-
gen. Daarnaast zijn de digitale aanvragen van 
de melding openbare ruimte (MOR), verhui-
zing en emigratie, uittreksel BRP en burgerlijke 
stand nog eenvoudiger gemaakt. Voor de VOG 
en uittreksels BRP geldt ook dat er 30% korting 
wordt gegeven als deze digitaal wordt aange-
vraagd. Deze zaken kunt u dan plaats- en tijds-
onafhankelijk regelen op elk gewenst apparaat 
(desktop, tablet of telefoon). 

INLOOP/INFORMATIEBIJEENKOM-
STEN OVER ONDERGRONDSE 
AFVALCONTAINERS
Gemeente Waterland is van plan om in het cen-
trum van Monnickendam en op Marken onder-
grondse afvalcontainers voor restafval en PMD 
(Plasticverpakkingen, Metaalverpakkingen en 
Drankkartons) te plaatsen. Het ophalen van af-
valzakken komt daarmee te vervallen.

Bewoners van beide kernen worden binnenkort 
per brief uitgenodigd om de inloop-/informa-
tiebijeenkomsten te bezoeken om hun mening 

te geven over de voorgestelde locaties. De bij-
eenkomsten vinden plaats in/op: 

MONNICKENDAM
Inloop/informatiebijeenkomst over de locaties 
ondergrondse afvalcontainers 
Dinsdag 17 september 
tussen 19.00 – 20.00 uur
Gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3, 
Monnickendam

MARKEN
Inloop/informatiebijeenkomst over de locaties 
ondergrondse afvalcontainers 
Maandag 23 september
tussen 19.30 – 20.30 uur 
Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken

Bewoners kunnen tijdens deze bijeenkomst 
binnenlopen wanneer ze willen, informatie 
krijgen en in gesprek gaan met medewerkers 
en verantwoordelijk wethouder Astrid van de 
Weijenberg. Tevens kunnen bewoners hun op-
merkingen op een enquêteformulier schrijven. 
Voor meer informatie zie www.waterland.nl/
afval of bel met de gemeente (0299) - 658 585

VERKEERSHINDER
WERKZAAMHEDEN KLOOSTERBRUG TE 
MONNICKENDAM
Op 2 september a.s. starten wij met het con-
serveren van de stalen liggers van de Kloos-
terbrug, tussen Weezenland en Rozendaal-
straat in Monnickendam. De werkzaamheden 

worden volledig vanaf pontons op het water 
uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden 
is de doorvaart voor het vaarverkeer volledig 
gestremd. De brug blijft gedurende de werk-
zaamheden wel toegankelijk voor het wegver-
keer, 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 vragen naar 
aanleiding van deze aankondiging? Dan kunt 
u contact opnemen met de hoofdaannemer, 
aannemingsbedrijf Klein Wieringen uit Hip-
polytushoef, 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 Raad-
huisbrug (draaibrug) in Broek in Waterland. De 
brug is gedurende de werkzaamheden afgeslo-
ten voor verkeer. De afsluiting wordt via bor-
den aangekondigd en er wordt een omleidings-
route ingesteld. Het werk wordt uitgevoerd 
door aannemingsbedrijf Klein Wieringen. Klein 
Wieringen is de huidige onderhoudsaannemer 
van de bruggen e.d. binnen de gemeente Wa-
terland. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze aankondiging? Dan kunt u contact opne-
men met de aannemer, bereikbaar via telefoon-
nummer (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
•  Broekermeerdijk 19, omgevingsvergunning, voor 

het verbouwen van bijbehorende bouwwerken, 
behorend bij het woonhuis

•  Dokter C.Bakkerstraat 12, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een dakkapel in het voor-
dakvlak en het vernieuwen en vergroten van de 
dakkapel in het achterdakvlak van de woning

Monnickendam
•  Lameroen 29, omgevingsvergunning, voor het 

aan de voorgevel uitbreiden van het woonhuis

•  Zwaluwtong 73, omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van het woonhuis

•  Oude Zijds Burgwal 54, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een overkapping in de tuin

Uitdam
•  Zeedijk ten noorden van 1, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een tijdelijk depot nabij 
Uitdam

Verleend:
Ilpendam
•  Hofweg 9, omgevingsvergunning, voor het aan-

leggen van een tweetal dammen met duikers en 
het verbreden van een waterloop

Monnickendam
•  Terrein van de VVV, Zuideinde 2, standplaatsver-

gunning, De Ondernemersvereniging Waterland, 
7 september a.s. van 07.00 -10.30 uur. Ook is er 
toestemming verleend voor het plaatsen van een 
dranghekken/realiseren van een fysieke afschei-
ding tussen de rij en de weg op het Zuideinde, 
vanaf vrijdagavond 6 september 21.00 uur tot za-
terdag 7 september om 11.30 uur

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
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BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Gemeente Waterland is op zoek naar twee nieuwe medewerkers. 
Wij hebben vacatures voor de volgende functies:

• Medewerker interne controle voor 36 uur p.w.
• Beleidsmedewerker onderwijs voor 24 uur p.w.

Voor de functie van medewerker interne controle heb je als basis een HEAO diploma of een vergelijkbare 
opleiding. Na het afronden van de opleiding heb je enige jaren ervaring opgedaan met AO/IC processen 

en bent in staat deze te doorgronden en waar nodig te verbeteren. Je hebt een speciale antenne voor 
fraudegevoelige bedrijfsprocessen en bent in staat collega’s doortastend aan te spreken op een zorgvul-

dige en respectvolle manier.

Voor de functie beleidsmedewerker onderwijs heb je een HBO werk- en denkniveau op het brede onder-
wijsterrein, ervaring als beleidsmedewerker  onderwijs en ervaring met onderwijshuisvesting. Je schrijft 

makkelijk en kunt jouw adviezen mondeling helder onderbouwen. 
Kijk voor de volledige vacatureteksten op www.regioflex.nl/vacatures-zoeken. Wij zien reacties met 

belangstelling tegemoet!

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

WERKEN BIJ WATERLAND

Colofon
Tekst & fotografie Gemeente Waterland 
i.s.m. SPW en Vereniging Oud Monnickendam
Vormgeving & Productie LassooyDesign BNO

Zuideinde 2, VVV-kantoor (RM)
Hier vindt u het oorspronkelijke brug - en sluiswachtershuis en tolhuis (Accyns-
huys), met klokgevel uit de 18e eeuw. In de kelder is nog de waterput te zien van
waaruit de handelsschepen die op de Oostzee voeren nog voor het laatst vers
drinkwater konden verkrijgen voordat zij de lange zeereis vanuit de Zuiderzee
aanvingen. Sinds 2011 is het huis in gebruik door VVV en Stichting Promotie 
Waterland, die de Open Monumentendag mede organiseert.

Zuideinde 39, De Lutherse kerk (RM)
Deze schuilkerk werd in 1640 gebouwd in de tuin van een ander gebouw.
De ingang was eerst aan het Zuideinde door een klein poortje van het voorge-
bouw (gesloopt in 1805). De huidige voorgevel is van 1838. De zwanen zijn het 
Lutherse symbool voor zelfopoffering. Het symbool is afkomstig van Johannes 
Huss (naam is het Tsjechische woord voor gans), die bij zijn terechtstelling zei 
dat een zwaan zou verrijzen. In de kerk is een orgel te zien dat is gebouwd door 
Gerstenhouwer (1782) en is gerestaureerd in de 19e eeuw. De koperen doopbo-
gen, koperen kronen en de lezenaar met het door een zwaan gedragen wapen 
van Alkmaar zijn uit de 17e eeuw. Het verdere interieur is eind 18e eeuws. De 
preekstoel en doopbanken zijn uit 1790. Het reliëf in rococostijl stelt de droom 
van Jacob voor. De psalmborden zijn uit 1772.

Sportpark Markgouw (naast Sullivan’s), archeologische werkgroep Waterland
Sinds dit jaar is de werkgroep gehuisvest aan de Markgouw. De leden van de 
werkgroep houden open huis en u kunt bijvoorbeeld de mooi opgestelde eigen 
collectie bewonderen. Zie ook www.archeologiewaterland.nl 

ZUIDERWOUDE
Zuiderwouder Dorpsstraat 1, Kerk (RM)
Zuiderwoude is het oudste dorp van Waterland. In de 11e eeuw stond op de plaats 
van de huidige kerk al een kapel. In plaats van een in 1878 gesloopte grote kerk 
kwam de huidige nieuwe kleinere kerk. Wel bleven de unieke zes-
kantige preekstoel met prachtig houtsnijwerk, het torenuurwerk en de mooiste 
grafzerken uit de oude kerk behouden. De twee predikantenborden met de namen 
van alle voorgangers vanaf 1585 zijn tot op heden bijgewerkt met nu voor het 
eerst een vrouwelijke voorganger. 
Tijdens de restauratie van de kerk in 2006 is een mooi orgel geplaatst met een 
prachtig pijporgelfront van H. Knipscheer uit 1879. De akoestiek in de kerk is 
uitzonderlijk geschikt voor dit kleine orgel en voor kleine concerten. Deze worden 
met regelmaat door de Catharina Stichting Zuiderwoude in de kerk georganiseerd.

BROEK IN WATERLAND
Kerkplein 13, Kerk (RM)
De Nederlands Hervormde Kerk in Broek en Waterland, oorspronkelijk gewijd aan 
St. Nicolaas, is een tweebeukige kerk in laat-gotische stijl. In de 15e eeuw verrezen 
kort na elkaar het schip met koor en de noorderzijbeuk op de middeleeuwse 
fundamenten. In 1628 werd na een brand het koor en schip hersteld. Een verlen-
ging van de noordbeuk volgde in 1639. De torenlantaarn dateert uit 1648 en bevat 
een door Henricus Meurs gegoten klok uit 1624. In het bijzondere 17e-eeuwse 
interieur zijn op de twee tongewelven schilderingen uit circa 1700 met gevleugelde 
putti en guirlandes te bezichtigen. Tot de inventaris behoren een gebrandschilderd 
venster uit circa 1640, een preekstoel uit 1685 met koperen lessenaar uit 1789, een 
17e-eeuws doophek met een koperen boog wapenschildje uit 1685, een koperen 
voorzangerslessenaar uit 1660, 17e-eeuwse banken, en een door W. Beekes 
gebouwd orgel uit 1832. 
Er is in de kerk voor d 1,- een boekje met een wandeling door Broek te koop.

Open monumentendag 2019
Thema: Plekken van plezier

Zaterdag 14 september  
van 11.00 – 16.00 uur


