
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.

20/09  Raadsvergadering
01/10   Welstandscommissie 
11/10   Bezwaarschriftencommissie 

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.

ECHTPAAR GOEDE - PICKERING 
60 JAAR GETROUWD
Op 13 september 2018 waren de heer L. Goede 
en mevrouw J. Goede - Pickering maar liefst 60 
jaar getrouwd.
De heer Goede is geboren in Purmerend en me-
vrouw Goede- Pickering in Platts Heath (Groot-
Brittannië). Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wonen 
al sinds 1963 op hun huidige adres in Monnic-

kendam. Burgemeester Kroon ging bij het echt-
paar op bezoek om hen te feliciteren met dit 
huwelijksjubileum.

BEDRIJFSBEZOEKEN
De komende tijd gaan de wethouder economi-
sche zaken Bas ten Have en bedrijfscontactfunc-
tionaris Lucie van Vliet-Berndsen op bezoek bij 
bedrijven. Zij willen graag inzicht krijgen in de 
diversiteit aan ondernemingen in de gemeente 
Waterland, zoals agrarische en toeristische be-
drijven maar ook de zakelijke dienstverlening, 
detailhandel en ZZP’ers.

Tijdens deze bedrijfsbezoeken worden naast 
een kennismaking en rondleiding door uw be-
drijf, nog een aantal zaken besproken, zoals 
bedrijfsvoering, duurzaamheid, contact met de 
gemeente, maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. De bezoeken duren maximaal 90 minu-
ten en vinden in een ontspannen sfeer plaats.  
Wilt u ook dat de wethouder en bedrijfscon-
tactfunctionaris bij u op bezoek komen, neemt 
u dan contact op met Lucie van Vliet-Berndsen  
economischezaken@waterland.nl of 06 15 01 19 
09.

BERICHT PROVINCIE 
NOORD-HOLLAND: PROVINCIAAL 
INPASSINGSPLAN VOOR N247 TER 
INZAGE
Vanaf 17 september 2018 ligt het ontwerp van 
het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de 
herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en 
Edam/Volendam ter inzage. De provinciale weg 
wordt opnieuw ingericht om het steeds toene-
mende verkeer veilig te kunnen laten doorstro-

men. Provinciale Staten besluiten begin 2019 
over het vaststellen van het PIP.

In het Provinciaal Inpassingsplan wordt in één 
juridische procedure alle ruimtelijke bestemmin-
gen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden 
eveneens de milieueffecten van de maatregelen 
aan de N247 onder de loep genomen. Bij de her-
inrichting van de N247 komt er aan de westkant 
een vrij liggende busbaan. Aan de oostzijde van 
de provinciale weg wordt een nieuw fietspad 
aangelegd tussen Monnickendam en Volendam. 
Ook wordt het kruispunt van de Bernhardlaan 
met de N247 opnieuw ingericht om het verkeer 
veilig en beter te laten doorstromen. Om de her-
inrichting van de N247 goed uit te kunnen voe-
ren, is de  provincie Noord-Holland veelvuldig in 
overleg met betrokken gemeenten, bewoners, 
ondernemers, technische adviescommissies en 
andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld 
de hulpdiensten.

Informatiebijeenkomst en planning
Op woensdag 26 september van 16.00 – 20.00 
uur kunnen belangstellenden het gemeente-
huis binnenlopen om zich te informeren over 
de plannen voor de N247. Vanaf 17 september 

ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan 
gedurende zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis en is het in te zien via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Burgerparticipatie Broek in Waterland (N247)
Het ontwerp van een (onder)doorgang door 
Broek in Waterland wordt niet in de PIP meege-
nomen. In het najaar van 2018 start de politieke 
besluitvorming over de (onder)doorgang Broek 
in Waterland naar aanleiding van een onderzoek 
dat de provincie Noord-Holland samen met de 
Dorpsraad Broek in Waterland heeft uitgevoerd.
De uitkomsten zijn terug te vinden op  
www.bereikbaarheidwaterland.nl/broek_in_
waterland.

AFSLUITING ZUIDEINDE TE MONNICKEN-
DAM TER HOOGTE VAN NR. 33
Op donderdag 27 september van 07:00 uur tot 
17:00 uur is het Zuideinde ter hoogte van num-
mer 33 in Monnickendam afgesloten voor al het 
verkeer. Dit is in verband met wegwerkzaamhe-
den die worden uitgevoerd door VW Telecom. 
Het verkeer wordt omgeleid via het Prooyen. 
Voor vragen over de omleiding kunt u een e-mail 
sturen naar verkeer@waterland.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
Broek in Waterland:
•	 	Kerkplein	 13,	 voornemen	 exploitatievergunning	

en drank- en horecavergunning

Katwoude:
•	 	Hoogedijk	 38,	 omgevingsvergunning,	 wijzigen	

gebruik van schuur naar woning en het realiseren 
van een nieuwe uitrit

Monnickendam:
•	 	Rectificatie:	Bereklauw	17,	omgevingsvergunning,	

bouwen van een dakopbouw op de garage en het 
gebruik ten behoeve van generatie wonen toe-
staan

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 	Tussen	Molengouw	46A	en	48,	omgevingsvergun-

ning, bouwen van 2 woningen en bergingen
•	 	Nabij	Drs.	J.	van	Disweg	6,	omgevingsvergunning,	

bouwen van een woning

Katwoude:
•	 	Achterdichting	 5a,	 omgevingsvergunning,	 bou-

wen van een schuur met een overkapping

Monnickendam:
•	 	Binnenstad,	 evenementenvergunning,	 Allerzie-

lentocht, 2 november 2018, 19:30-22:00
•	 	Binnenstad,	 evenementenvergunning	 en	 onthef-

fing op grond van artikel 35 van de Drank- en Ho-
recawet, Soundbites Festival, 22 september 2018

•	 	Binnenstad,	 evenementenvergunning,	 Wijnroute	

Monnickendam 2018, 29 september van 19:00 – 
22:00

Kennisgeving, bekendmaking, ter inzage:
•	 	Mandaatbesluit	 heffing-	 en	 invordering	 parkeer-

belasting stagiair Buitengewoon opsporingsamb-
tenaar gemeente Waterland

•	 	Wijziging	van	de	Financiële	verordening	gemeente	
Waterland

•	 Afsluiting	Zuideinde	in	Monnickendam

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande personen niet meer woonach-
tig zijn op het adres waar hij/zij ingeschreven ston-
den. Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat zij het voornemen heeft om de on-
derstaande personen per 14 september 2018 ambts-
halve uit te schrijven uit de Basisregistratie personen 
(BRP) naar Onbekend.

•	 Brigitta	Major,	geboren	17	augustus	1992

•	 	Maria	Rubio	Quintanilla	Simon,	geboren	8	augus-
tus 1994 

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderbijslag 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 
ingeschreven te staan.

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekend-
making uw zienswijze schriftelijk of mondeling toe-
lichten bij afdeling Publiekszaken. Na de zienswijze-
termijn nemen wij een definitieve beslissing.

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 38
20 september 2018

bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Burgemeester Luzette Kroon is per 13 septem-
ber herbenoemd als burgemeester van Water-
land. Op dinsdag 11 september is zij herbeëdigd 

door de Commissaris van Koning in de provincie 
Noord-Holland, Johan Remkes.


