
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.

18/10  Bijeenkomst Openbaar groen Marken
18/10  Raadsvergadering
29/10  Monumenten en Welstandscommissie 
6/11  Stadsdebat

INSPRAAK CONCEPT STEDENBOUW-
KUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN 
GALGERIET MONNICKENDAM
Het project Galgeriet is een omvangrijk en 
uniek project binnen de gemeente Waterland. 
Het bestaande bedrijventerrein wordt getrans-
formeerd naar een compleet nieuw gemengd 
woongebied met een diversiteit aan bedrijvig-
heid. Om deze ontwikkeling mogelijk te ma-
ken wordt een bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte voorbereid. Vooruitlopend op de be-
stemmingsplanprocedure is een Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. 
Voordat de gemeenteraad een definitief besluit 
neemt over het SPvE, stellen wij u graag in de 
gelegenheid om deze te raadplegen en uw re-
actie hierop te geven. Het concept SPvE ligt 
vanaf 19 oktober 2018 gedurende 6 weken ter 
inzage. Het SPvE is te raadplegen bij de balies 
van het gemeentehuis of via onze website www. 
waterland.nl/SPvEGalgeriet. U kunt tot 30 no-
vember 2018 uw inspraakreactie sturen. Dit kan 
per mail via gemeente@waterland.nl of per brief 
aan het College van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Waterland, ter attentie 
van Rita Ayoub.

Stadsdebat
Op 6 november 2018 organiseren wij om 19.00 
uur een stadsdebat in het Mirror Paviljoen in 
Monnickendam. Wij nodigen u van harte uit om 
deze avond bij te wonen. Het stedenbouwkun-
dig plan wordt tijdens dit debat toegelicht.

GLASVEZEL BUITENAF

Onlangs is in Noord-Holland het particulier ini-
tiatief, Glasvezel buitenaf, gestart. Deze partij 
kan zelfstandig een glasvezelnetwerk aanleg-
gen en exploiteren. De provincie Noord-Holland 
is voorstander van een dergelijk bedrijfsmatig 
initiatief. Gemeente Waterland heeft daarom 

besloten om het eerder gestarte initiatief om te 
onderzoeken hoe breedband bij zogenaamde 
witte adressen kan worden gerealiseerd, stop 
te zetten. 
 
Voordelen
Gemeente Waterland heeft geen betrokkenheid 
bij de aanleg en exploitatie van een eventueel 
door Glasvezel buitenaf aan te leggen glasvezel-
netwerk maar ziet hierin wel voordelen voor de 
bewoners van de witte adressen. Inwoners zijn 
natuurlijk vrij om te kiezen of zij mee willen doen 
aan dit project . Daarbij geldt wel dat het plan 
alleen door kan gaan als er genoeg animo is. De 
inwoners die eerder positief hebben gereageerd 
op de aanleg van breedband ontvangen bericht 
over het initiatief van Glasvezel buitenaf. 

Informatieavonden
Komende periode start Glasvezel buitenaf met 
een voorlichtings- en promotiecampagne in de 
buitengebieden van Waterland en omliggende 
gemeenten. De data en locaties zijn als volgt:

Datum  Locatie van de informa-
tieavonden

Maandag 29 oktober  Van der Valk Hotel  
Volendam in Katwoude

Dinsdag 30 oktober  Dorpshuis Wijdewormer 
in Wijdewormer (Neck)

Woensdag 31 oktober  Jeugdvereniging Vrij en 
Blij in Landsmeer

Donderdag 1 november  Dorpshuis De Wije Ilp in 
Den Ilp

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom! Meer 
informatie over Glasvezel buitenaf is te vinden 
op de website www.glasvezelbuitenaf.nl.   

BERICHT TEAM SPORTSERVICE 
ZAANSTREEK-WATERLAND: HERFST-
VAKANTIE SPORTSPECTAKELS
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland orga-
niseert twee sportspektakels voor de jeugd uit 
gemeente Waterland. Op maandag 22 oktober 
van 13:00 uur tot 14:45 uur wordt in samenwer-
king met het Sportfondsenbad Monnickendam, 
het zwembad omgetoverd tot een waterspelpa-
radijs en vinden er verschillende wateractivitei-
ten plaats. Maximaal 80 kinderen met minimaal 
het A diploma zijn uitgenodigd en de kosten om 
deel te nemen zijn € 3,50. Op dinsdag 23 okto-
ber  van 11:00 uur tot 13:00 uur is er een sport-
spektakel waarbij kinderen aan verschillende 
sportclinics kunnen deelnemen. De kosten om 
mee te doen zijn € 2,-. Inschrijven kan door een 
mail te sturen met naam, leeftijd en de activitei-
ten naar cmanuputty@teamsportservice.nl. 

PERSBERICHT WATERLANDS 
MUSEUM DE SPEELTOREN: 
KINDEREN WORDEN HELDEN IN HET 
MUSEUM
In de herfstvakantie kunnen kinderen (6-12) in 
het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Mon-
nickendam meedoen aan het spannende avon-
turenprogramma “Heldenverhalen”.  Dinsdag 
23 oktober en woensdag 24 oktober zijn er twee 
creatieve herfstknutselmiddagen van 13.30 tot 

16.30. Voor de echte speurneuzen (7-12 jaar) 
is er de museumspeurtocht om op te lossen. 
De kleintjes (5-6) jaar) kunnen het samendoe-
boekje oplossen samen met (groot)ouders. Re-
serveren voor het avonturenprogramma en de 
herfstknutselmiddagen kan bij de balie 
van het museum, per mail via info@despeel-
toren.nl of telefonisch via telefoonnummer 
(0299) 652 203. Per middag kunnen maximaal 
12 kinderen meedoen en de kosten zijn 5 euro 
per kind. Voor alle activiteiten geldt de normale 
museumentree, alleen voor het avonturenpro-
gramma geldt een toeslag. 

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: 
•	 	Kloosterdijk	 6B	 WS,	 omgevingsvergunning,	 ver-

vangen van een woonark
•	 	Avegaar	85,	omgevingsvergunning,	gebruik	heb-

ben van basisschool De Fuut en kinderdagverblijf 
van SKW 

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 	Kleindiersportvereniging	Broek	in	waterland	e.o.,	

evenementenvergunning, kleindiertentoonstel-
ling

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving:
•	 	Wijzigingsplan	Oosterweg	M	23,	Purmer
•	 	Beleidsregel	van	het	college	van	burgemeester	en	

wethouders van de gemeente Waterland houden-
de regels omtrent werktijden Uitvoeringsregeling 
werktijden en flexibel werken 2018

•	 	Wijziging	Mandaat,	volmacht	en	machtigingrege-
ling gemeente Waterland 2016

•	 	Inspraak	concept	Stedenbouwkundig	Programma	
van Eisen Galgeriet Monnickendam, Waterland

Uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonach-
tig is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat zij heeft besloten om de onderstaande 
persoon per 14 september 2018 ambtshalve uit te 
schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP) naar 
Onbekend.

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

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-

derbijslag 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 in-
geschreven te staan.

Niet mee eens?
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt 
u op grond van artikel 7:1 van de Awb binnen zes 
weken na datum van verzending van dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-
meester en Wethouders ter attentie van de afdeling 
Publiekszaken. Vermeldt in uw bezwaarschrift in ie-
der geval uw naam, uw adres, een omschrijving van 
het besluit, de datum, uw handtekening.

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 42
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Op 9 oktober waren heer T.P.J. Kwakman en me-
vrouw B.J. Kwakman-de Wolf 60 jaar getrouwd. 
De heer Kwakman is geboren in Edam en me-
vrouw Kwakman-de Wolf in Purmerend. Daar zijn 

zij ook getrouwd. Zij wonen al sinds 30 juni 1970 
in Broek in Waterland. Burgemeester Luzette 
Kroon ging bij het echtpaar op bezoek om hen te 
feliciteren met dit diamanten jubileum.

60 JARIG HUWELIJKSGELUK VOOR 
ECHTPAAR KWAKMAN-DE WOLF


