
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.

06/11   Stadsdebat over stedenbouwkundig 
plan Galgeriet (locatie: Mirror Pavil-
joen)

08/11  Voorbereidende raadsvergadering
12/11  Monumenten en Welstandscommissie 
15/11  Raadsvergadering
15/11  Bezwaarschriftencommissie 

STADSDEBAT OVER 
STEDENBOUWKUNDIG 
PLAN GALGERIET MONNICKENDAM
Het project Galgeriet is een omvangrijk en uniek 
project binnen de gemeente Waterland. Het be-
staande bedrijventerrein wordt getransformeerd 
naar een compleet nieuw gemengd woongebied 
met een diversiteit aan bedrijvigheid. 
Voordat de gemeenteraad een definitief besluit 
neemt over het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen, stellen wij u graag in de gelegenheid 
om deze op dinsdag 6 november 2018 vanaf 
19:00 uur te raadplegen en uw reactie hierop 
te geven. Wij nodigen u van harte uit om deze 
avond bij te wonen. Het stedenbouwkundig plan 
wordt tijdens dit debat toegelicht. Op onze web-
site  www.waterland.nl vindt u  meer informatie 
over dit project waaronder het Stedenbouwkun-
dig Programma van Eisen. 

NIEUW ZONNESTROOMPROJECT 
MONNICKENDAM OPSTANDINGSKERK 
De kerkrentmeesters van de Protestantse Ge-
meente in Monnickendam hebben het dak van 
de Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan 
beschikbaar gesteld voor een coöperatieve zon-
nestroominstallatie. Zij doen dit omdat ze het 
belangrijk vinden een voorbeeldfunctie te heb-
ben bij de opwekking van duurzame energie. Zij 
zijn daarvoor in zee gegaan met de coöperatie 
“Zon op Waterland” die twee van zulke projec-
ten heeft gerealiseerd in de Noordmeer in Broek 
in Waterland en één in  Zuiderwoude.  Een nieuw 
project is zojuist opgeleverd aan de Overleker-
gouw bij de gebroeders Pronk in Broek in Wa-
terland. Ook in Ilpendam staat een project op 
stapel ( Ilpendam-West) 
Vele geïnteresseerden hebben zich reeds aan-
gemeld. Kijk voormeer informatie op de website 
www.zonopwaterland.nl tab “Gebruikerspagi-
na”, project “Opstandingskerk.

BLIJE GEZICHTEN TIJDENS DE 
SPORTSPEKTAKELS 
Bericht van Sportservice Zaanstreek-Waterland
In de herfstvakantie heeft Team Sportservice 
Zaanstreek-Warterland twee sportspektakels 

georganiseerd. In het Sportfonsenbad met wa-
teractiviteiten en in sporthal het Spil clinics bas-
ketbal, zaalvoetbal en atletiek.
Tijdens het zwemspektakel konden kinderen 
deelnemen aan waterpolo, duiken onder water, 
vlotvaren en natuurlijk op de loopmat.  Zo’n 25 
kinderen kwamen op de sportclinics van The 

Monks (basketbal), FC Kondo Budjang (zaal-
voetbal) en Lycurgus (atletiek) af. De aanwe-
zige deelnemers gingen bezweet en voldaan 
naar huis toe. Vooral het enthousiasme en de 
blije gezichten deed ons deugd. Doordat dit een 
groot succes was gaan we dit zeker nog eens or-
ganiseren in de kerstvakantie.

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
Katwoude:
•	 	Hoogedijk	 38,	 omgevingsvergunning,	 wijzigen	

van gebruik van schuur naar woning en  realiseren 
van nieuwe uitrit

Marken:
•	 	Kets	15,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	mo-

numentaal HR+ glas

Monnickendam: 
•	 	Naast	 Pierebaan	 5,	 omgevingsvergunning,	 bou-

wen van een appartementengebouw
•	 	Avegaar	85,	omgevingsvergunning,	het	in	gebruik	

hebben van basisschool De Fuut en kinderdagver-
blijf van SKW

Verleend:
Broek in Waterland:
•	 	Kerkplein	13,	Exploitatievergunning	en	drank-	en	

horecavergunning, inrichting aan het Kerkplein 13

Ilpendam:
•	 	De	Noord	24,	omgevingsvergunning,	bouwen	van	

een woning

Katwoude:
•	 	Hoogedijk	27,	drank-	en	horecavergunning,	uitoe-

fenen van een horecabedrijf

Monnickendam: 
•	 	Bloemendaal	 2,	 omgevingsvergunning,	 bouwen	

van een overkapping met een daklicht
•	 	‘t	Prooyen	5,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	

een dakopbouw met een dakkapel

Watergang:
•	 	Dorpsstraat	 45,	 omgevingsvergunning,	 legalise-

ren van een bestaande overkapping

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving
•	 Aanwijzings-	en	delegatiebesluit	Wabo	en	Wro
•	 	Uitvoeringsregeling	werktijden	en	flexibel	werken	
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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
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Kent u een talentvolle Waterlander die een zetje 
in de rug kan gebruiken? Of misschien een groep 
Waterlanders die barst van het talent? Gemeente 
Waterland wil die persoon of personen voor de ver-
dere ontwikkeling van dat talent een prijs toeken-
nen. Het begrip “talent” interpreteren we daarbij 
graag ruim. Een muzikaal of sportief talent, een 
talent voor innovatie of motivatie….wat ons betreft 
zijn er nauwelijks restricties. Wel vinden we het be-
langrijk dat het talent of de talenten sterk verbon-
den is/zijn met Waterland. Het gaat immers om een 
Waterlands talent.

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie zet-
ten we die persoon of personen graag in het zonne-

tje. De prijs die wordt uitgereikt, is vooral bedoeld 
als stimulans voor het talent of de talenten. Daar 
kan bijvoorbeeld materiaal van worden aange-
schaft, lessen gevolgd of het idee verder worden 
uitgewerkt.

Is er iemand of een groep personen die volgens u in 
aanmerking komt voor deze prijs? Laat het ons dan 
uiterlijk 14 december 2018 weten. Graag ontvan-
gen we daarbij een beschrijving waarom u denkt 
dat dit talent of deze talenten de prijs verdient. Wilt 
u daarvoor het formulier op onze website invullen? 
U kunt ook bij de balies van het gemeentehuis een 
formulier ophalen en aan ons terugsturen.  Wij kij-
ken met veel belangstelling uit naar uw reactie!

WELK TALENT VERDIENT EEN PRIJS?

Gratis en onafhankelijk advies bij het gemeente-
lijk Duurzaam Bouwloket
 
Is jouw slaap- of zolderkamer koud gedurende 
de wintermaanden en wil je hier iets aan doen? 
Het isoleren van jouw dak is dé oplossing! Het is 
een relatief goedkope maatregel met grote voor-
delen zoals: lagere energielasten, verbetering 

wooncomfort, koelere kamer in de zomer en een 
eenvoudige klus voor de doe-het-zelvers.  

Er zijn meerdere mogelijkheden om jouw dak 
te isoleren, in dit nieuwsbericht worden ze kort 
toegelicht. 
Wil je hierover meer informatie? Neem dan con-
tact op met de helpdesk van het gemeentelijk 

Duurzaam Bouwloket.  Onafhankelijke advi-
seurs helpen je (gratis) verder met al je vragen 
over het verduurzamen van de woning. Neem 
contact	op	door	te	bellen	(072	–	743	39	56)	of	te	
mailen (info@duurzaambouwloket.nl). Of neem 
een kijkje op www.duurzaambouwloket.nl  en 
ontdek de mogelijkheden voor het verduurza-
men van jouw woning.

WE GAAN VAN START!
Eerder informeerden wij u over het proces 
dat uiterlijk in 2020 moet leiden tot een 
besluit over de bestuurlijke toekomst van 
Waterland. Het proces bestaat uit drie fases 
en begin november starten we met de 1e 
fase. Diverse personen afkomstig uit allerlei 
geledingen (zoals de wetenschap, bestuur-
lijke sector, ervaringsdeskundigen) zijn uit-
genodigd om met elkaar een zogenaamde 
kerngroep te vormen. De kerngroep komt 
een paar keer bij elkaar. Daarna volgen vier 
denksessies	waarvoor	externe	deskundigen	
en vertegenwoordigers vanuit de dorps- en 
kernraden, maatschappelijke organisaties, 
onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven zijn 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten 
verzamelen we zoveel mogelijk voor- en 
tegenargumenten voor de drie opties: zelf-
standig blijven, ambtelijk fuseren of een 
bestuurlijke fusie. De Argumentenfabriek 
zorgt voor deskundige begeleiding zodat de 
voor- en tegenargumenten duidelijk in kaart 
worden gebracht. En dan ook letterlijk “in 
kaart worden gebracht” want voor elke op-
tie wordt een kaart gemaakt waarop helder 
en strak alle opgehaalde informatie in beeld 
wordt gebracht.  

We zijn blij dat zich al een flink aantal per-
sonen heeft aangemeld om mee te doen en 
te denken! Want al die inbreng zorgt ervoor 
dat we later een goed inhoudelijk debat 
kunnen voeren. Vervolgens peilen we in de 
tweede fase de meningen van omliggende 
gemeenten en Gedeputeerde Staten van 
Noord Holland. Daarna gaan we in de derde 
fase (vanaf voorjaar 2019) graag met u in 
gesprek. Hoe we dat gaan doen, weten we 
nu nog niet precies. Maar dat we de mening 
van onze inwoners willen horen, staat vast. 
Het gaat immers om de toekomst van Wa-
terland en dat is voor ons allemaal van groot 
belang. Via onze gebruikelijke kanalen hou-
den we u de komende tijd op de hoogte over 
het verloop van het proces.   

Heeft u op dit moment al een algemene 
vraag of wilt u ons iets laten weten? Stuurt u 
dan een e-mail naar bestuurlijketoekomst@
waterland.nl.  Wij kijken uit naar de eerste 
bijeenkomsten!

bEstuurLIjkE tOEkOMst

DAKISOLATIE: MINDER STOOKKOSTEN, WARME SLAAPKAMER


