
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.

13/09 Voorbereidende vergadering
13/09 Bezwaarschriftencommissie 
17/09 Monumenten en Welstandscommissie 

GEMEENTE VRIJDAG 21 SEPTEMBER 
TOT 12.30 GEOPEND
Vanwege de jaarlijkse personeelsexcursie is het 
gemeentehuis vrijdag 21 september tot 12.30 
uur geopend voor publiek. Op maandag 24 sep-
tember om 09.00 uur zijn wij u graag weer van 
dienst.

INFORMATIEAVOND ENERGIE-
TRANSITIE: DE OVERSTAP NAAR  
GASLOOS WONEN
Het is u vast niet ontgaan: Nederland wil vanaf 
2050 van het gas af. Een hele operatie die lan-
delijk een enorme organisatie en aanpassing 
vraagt.  U speelt hier als bewoner of huiseige-
naar een rol in. Samen met uw gemeente, over-
heden, coöperaties en stichtingen. Gemeente 
Waterland  richt zich in eerste instantie  op voor-
lichting over de mogelijkheden. Dinsdagavond 
18 september wil Woon Duurzaam u graag in-
formeren over wat er allemaal komt kijken bij 
het gasloos maken van uw woning.  Een goede 
eerste aanzet tot het verkrijgen van de juiste in-
formatie over gasloos wonen! U komt toch ook? 
De avond wordt gehouden in het gemeentehuis 
van 19.00 – 20.30 uur. Aanmelden kan per mail 
via mailadres info@woonduurzaam.nl.

BERICHT TEAM SPORTSERVICE 
ZAANSTREEK-WATERLAND:  
DOE MEE AAN DE ACTIVITEITEN  
TIJDENS DE NATIONALE SPORTWEEK 
EN NATIONALE BURENDAG
In week van 17 september vinden allerlei nati-
onale evenementen plaats zoals de Nationale 
Sportweek en de Nationale Burendag. In deze 
week wordt een breed scala aan activiteiten ge-
organiseerd.

Presentatie: ‘De bijdrage van beweging aan 
een gezond en vitaal leven voor 60plussers’! 
(dinsdag 18 september)
Op dinsdag 18 september van 14.00 tot 15.30 
uur organiseren Team Sportservice Zaanstreek-
Waterland, Fysiogroep Waterland en Wonen-
Plus Waterland een levendige presentatie met 
kleine beweegmomenten over de bijdrage van 
beweging aan een gezond en vitaal leven. De 
presentatie vindt plaats in Fitnessclub Mon-
nickendam aan de Wilhelminalaan 56 in Mon-
nickendam. In deze presentatie krijgt u tips om 
lekker te bewegen en fit en vitaal te blijven. U 

kunt u bij Kelly Tiggelman aanmelden via tele-
foonnummer 06 23 12 63 96 of per e-mail via  
ktiggelman@teamsportservice.nl. Deelname is 
kosteloos.

Speurtocht door Monnickendam 
(vrijdag 21 september)
Op vrijdag 21 september organiseren Team 
Sportservice Zaanstreek-Waterland, Wonen-
Plus Waterland en SCC De Bolder een (rollende) 
speurtocht door Monnickendam. De tocht start 
om 09.30 uur bij Bibliotheek Karmac. Er wordt 
een tussenstop gemaakt bij het Weeshuis voor 
een lekker kopje koffie of thee met appeltaart. 
Naar verwachting eindigt de speurtocht om 12.00 
uur weer in de bibliotheek. Iedereen is welkom, 
zo wandelen en rollen bijvoorbeeld de bewo-
ners van Swaensborch ook gezellig mee. Aan-
melden kan telefonisch via telefoonnummer 06 
28 68 82 76 of per e-mail via info@debolder.com  
tot en met 19 september. Deelname is koste-
loos.

SUPpen in Monnickendam 
(woensdag 26 september)
Op woensdag 26 september organiseert Team 
Sportservice Zaanstreek-Waterland in samen-
werking met Talsma Sports een activiteit op het 
water: SUPpen! De activiteit duurt van 15:00 
- 16:00 uur en vindt plaats op het Hemmeland-
terrein in Monnickendam. SUP betekent Stand 
Up Paddling. Tijdens de activiteit komen de ver-
schillende facetten van het SUPpen aan bod. 
Denk bijvoorbeeld aan peddeltechnieken, hou-
ding, bochtenwerk, snelheid en ontspanning 
door inspanning.  De activiteit is bedoeld voor 
kinderen vanaf groep 5 en ouder. Het is verplicht 
om in bezit te zijn van een A- en B-diploma om 
deel te nemen aan de activiteit. Er is plek voor 15 
deelnemers. De deelnemers worden om 14:45 
uur verwacht bij het Mirror Paviljoen op Hem-
meland. Deelname is op eigen risico. Voor ver-
dere informatie, vragen en inschrijven(verplicht) 
mailt u naar: cmanuputty@teamsportservice.nl. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 23 september. Kos-
ten zijn € 5,- per persoon.

VERKEERSMAATREGELEN 
FEESTWEEK ILPENDAM
Vanaf zondag 23 september tot en met zondag 
30 september vindt de Ilpendammer feest-
week en kermis plaats. Daarom mag vanaf 
woensdag 26 september vanaf 07:00 uur op 
de parkeerplaatsen (haaks) langs de Noord 
niet meer worden geparkeerd. Wij verzoeken 
u hier rekening mee te houden met het parke-
ren van uw voertuig. Gedurende de feestweek 
kunt u uw auto eventueel in de Merelstraat 
parkeren.

Er worden dit jaar geen wegen afgesloten om-
dat het ringsteken plaatsvindt op het Dorps-
plein. De kermis staat zoals altijd op het plein 
de Noord en gedeeltelijk op het Dorpsplein van 
Ilpendam. De buurtbus Waterland kan zijn nor-
male route rijden. De doorgaande route naar 
de pont wordt vrijgehouden voor verkeer. De 
locatie en de periode wordt tijdig door de ge-
meente Waterland aangeven met informatie-
borden. De wegsleepregeling is hier van toe-
passing.

WERKZAAMHEDEN DUIKERBRUG 
HEEMSWEER / WAGENGOUW  
BROEK IN WATERLAND
Op 18 september a.s. start de gemeente met het 
vervangen van de damwanden van de duiker-
brug bij de entree van de Heemsweer in Broek in 
Waterland. Naast het vervangen van de damwan-
den, wordt een nieuwe houten leuning aange-
bracht en tevens wordt de bestrating opgeknapt. 
De duikerbrug blijft gedurende de werkzaamhe-
den toegankelijk voor verkeer, maar enige hin-
der valt niet uit te sluiten. Het werk duurt 1,5 à 2 
weken en wordt uitgevoerd door aannemingsbe-
drijf Klein Wieringen. Klein Wieringen is de hui-
dige onderhoudsaannemer van de bruggen e.d. 
binnen de gemeente Waterland. 

Vragen/contact
Heeft u vragen heeft over deze werkzaamheden, 
dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, 
de heer Ko Scholtens. Hij is bereikbaar via tele-
foonnummer (0227) 512 042 of via het e-mail-
adres info@kleinwieringen.nl t.a.v. K. Scholtens.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN 
KERKSTRAAT MONNICKENDAM 
In de week van maandag 17 september 2018 
wordt gestart met het herbestraten van de Kerk-
straat in Monnickendam. Het betreft het gedeel-
te Kerkstraat vanaf de Oudezijds Burgwal tot de 
Kermergracht (Kerkstraat 1 t/m 44). Tijdens de 
werkzaamheden is dit gedeelte gestremd voor 
al het verkeer. Met de aannemer zijn afspraken 
gemaakt om de rijbaan gefaseerd uit te breken 
zodat de rijbaan alleen op werkdagen gestremd 
is voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden 
worden loopschotten neergelegd om de be-
reikbaarheid van de woningen en winkels voor 
voetgangers te garanderen. De afzettingen en 
omleiding wordt met borden aangegeven. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door Wa-
gelaar BV en gaan naar verwachting 4 weken 
duren.

Vragen/contact
De werkzaamheden worden begeleid door de 
heer J. Verleg van de afdeling Openbare Werken. 
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkin-
gen gerust contact op. De heer Verleg is bereik-
baar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via 
de e-mail op j.verleg@waterland.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 lig-
gen alle besluiten ter inzage. 

Aangevraagd:
Marken:
•	 	Kerkbuurt	 179,	 omgevingsvergunning,	 

bouwen van een aanbouw aan de achterge-
vel

Monnickendam:
•	 	Bereklauw	 15,	 omgevingsvergunning,	 uit-

breiden van de rechterzijgevel op de begane 
grond, 1e verdieping en 2e verdieping

•	 	Naast	 Pierebaan	 5,	 omgevingsvergunning,	
kappen van 8 populieren

•	 	Weezenland	 7,	 omgevingsvergunning,	 kap-
pen van drie bomen

•	 	Drevel	 15,	 omgevingsvergunning,	 plaatsen	
van een nieuwe kozijnen in de voorgevel

•	 	De	 Zarken	 33,	 omgevingsvergunning,	 reali-
seren van een bijbehorend bouwwerk en het 
plaatsen van een dakkapel

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 	Veenderijgouw	 27,	 omgevingsvergunning,	

bouwen van een uitbouw vergunningsvrije 
werkzaamheden

Kennisgeving, bekendmaking, ter inzage:
•	 	Bestratingswerkzaamheden	 Kerkstraat	 (ge-

deelte tussen de Oudezijds Burgwal en Ker-
mergracht), Monnickendam

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 37
13 september 2018

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

In de week van 8 oktober 2018 vindt er con-
trole hondenbelasting plaats. Vooruitlopend 
op deze controle kunt u nog aangifte doen 
van uw hond(en), voor zover u dat nog niet 
gedaan heeft. Daarvoor kunt u gebruik ma-
ken van het aangifteformulier dat u kunt 
downloaden van de website www.waterland.
nl. Het ingevulde formulier stuurt u aan de 
afdeling Financiën van de gemeente Water-
land. Voor de uitvoering heeft de gemeente 
een extern bureau ingehuurd. De medewer-
kers van dit bureau zijn in het bezit van een 
door de gemeente verstrekt legitimatiebe-
wijs. Heeft u vragen over dit bericht? Neemt 

u dan contact op met de medewerkers van de 
afdeling Financiën. U kunt hen bereiken via 
telefoonnummer (0299) 658 566.

CONTROLE HONDENBELASTING


