
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis 
in Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn open-
baar, u bent dus altijd welkom om vergaderin-
gen bij te wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de 
agendapunten van de vergaderingen verwijzen wij 
u graag naar www.gemeenteraadwaterland.nl. De 
vergaderingen 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. 
31/1 14.30 uur  openbare bijzondere raadsverga-

dering in verband met afscheid 
burgemeester Luzette Kroon in 
De Grote Kerk, Zarken 2, Monnic-
kendam

03/2    vergadering monumenten en 
welstandscommissie 

06/2 19.30 uur voorbereidende vergadering, 
 22.00 uur raadsvergadering

AFSCHEIDSRECEPTIE 
BURGEMEESTER LUZETTE KROON 

Per februari 2020 verlaat burgemeester Luzette 
Kroon de gemeente Waterland om aan de slag 
te gaan als dijkgraaf bij het Wetterskip Fryslân.
De gemeente organiseert voor inwoners, vereni-
gingen, bedrijven en instellingen een afscheids-
receptie. 
De receptie vindt plaats in de Grote Kerk te Mon-
nickendam, Zarken 2 op vrijdag 31 januari 2020 
van 16.30 tot 19.30 uur.
Voorafgaand aan de receptie is er een openbare 
bijzondere raadsvergadering waar de gemeen-
teraad afscheid neemt van burgemeester Luzet-
te Kroon. De vergadering start om 14.30 uur in 
de Grote Kerk.

VACATURES
•  Werkvoorbereider en Toezichthouder Open-

bare Ruimte voor 36 uur per week
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Voor meer informatie 
www.waterland.nl/vacatures

COLLEGE LEEST VOOR TIJDENS 
NATIONALE VOORLEESDAGEN

Het college heeft vorige week en ook deze week 
aan verschillende groepen kleuters van de ba-
sisscholen in de Karmac bibliotheken voorgele-
zen. 
Allemaal lazen ze voor uit het boek “Mopper-
eend”, dat is uitgeroepen tot prentenboek van 
het jaar. Het gaat over een nogal chagrijnig 
eendje dat met haar vriendjes allerlei avonturen 
beleeft. Gelukkig komt het aan het eind van het 
verhaal weer helemaal goed met de eend.
Het voorlezen gebeurde in het kader van de Na-
tionale Voorleesdagen. Bekende en onbekende 
Nederlanders lezen een week lang voor bij bi-
bliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven door het hele land. Dit alles 
om het belang van voorlezen te onderstrepen, 
want voorlezen is goed voor de taalontwikke-
ling. Zo komen peuters en kleuters in aanraking 
met nieuwe woorden, leren ze hoe een zin op-
gebouwd is en vergroten ze hun woordenschat 
én taalbegrip.

DEZE WEEK AANSLAG GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN IN DE BRIEVENBUS
Deze week ontvangt u de aanslagen voor de 
onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing, de 
afvalstoffenheffing en eventueel hondenbe-
lasting in uw brievenbus. Bij de onroerende 
zaakbelasting vindt u ook weer de WOZ-waar-
de van het pand. Voor meer informatie kijk op  
www.waterland.nl/belastingen.

Heeft bezwaar maken tegen de hoogte van de 
WOZ-waarde via een bureau zin?
De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke 
bureaus en makelaars actief die aangeven gratis 
(no cure no pay) voor u bezwaar te kunnen ma-
ken. Ook in Waterland krijgen we steeds meer 
bezwaren via deze bureaus binnen. Het nadeel 
van bezwaar maken via deze bureaus (voor de 
gemeente) is dat de gemeente hoge vergoedin-
gen aan deze bureaus moet betalen, als een be-
zwaar (deels) toegekend wordt. Uiteraard staat 

het een ieder vrij om gebruik te maken van deze 
bureaus, maar we leggen u graag uit hoe u mak-
kelijk zelf bezwaar kunt maken en dan zijn er 
geen hoge extra kosten voor de gemeente.

Hoe werkt het bezwaar maken tegen de hoogte 
van de WOZ-waarde nu eigenlijk?
Als het bezwaar (voor een deel) is toegekend 
en de WOZ-waarde veranderd is, ontvangen de 
bureaus en makelaars een vergoeding van de 
gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot 
ruim € 700,-. Van dit bedrag ziet u verder niets. 
In dat geval merkt u alleen dat uw WOZ-waarde 
verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag met 
een klein bedrag verlaagd wordt. Dit terwijl de 
kosten voor de gemeente hoog zijn en dus indi-
rect ook voor de inwoners van Waterland.
Als bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure de 
waarde van een woning met € 10.000,- wordt 
verlaagd, levert dit voor u een vermindering van 
de aanslag gemeentelijke belastingen op van  
€ 9,00. Maar het bureau of makelaar kan voor 
zijn werkzaamheden een bedrag van ruim  
€ 700,- van de gemeente uitgekeerd krijgen.

Zelf bezwaar maken kan net zo eenvoudig
De gemeente wil net zo graag als u dat de 

WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er toch een 
fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast. 
Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf. 
Als u dit online doet, betaalt u zelfs geen 
portokosten. Voor meer informatie kijk op  
www.waterland.nl/belastingen. U kunt ook 
overleggen met een medewerker over bijvoor-
beeld de hoogte van uw WOZ-waarde. Belt  u 
hiervoor de belastingtelefoon: 0299-658 566. 

DENK EN PRAAT MEE OVER DUURZAME 
ENERGIEOPWEKKING IN DE REGIO
Kom op 5 februari 2020 naar Wormer of 11 fe-
bruari 2020 naar Purmerend 

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat 
alle energie in Nederland in 2050 duurzaam 
moet worden opgewekt. Hiervoor moeten alle 
regio’s in Nederland een plan maken. Zo ook de 
regio Zaanstreek-Waterland. Dat kunnen we niet 
alleen, dat willen we graag samen met u doen. 

Graag nodigen we u uit om in gesprek te gaan 
over de mogelijkheden in onze regio.

Meld u aan via www.odijmond.nl/
duurzaamopwekkeninderegio.

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. 

Aanvraag:
Broek in Waterland
•  Hage Weer 31, omgevingsvergunning, voor het re-

aliseren van een dakkapel op het voordakvlak van 
de woning

Monnickendam
•  Nw Niesenoortsburgwal 6, omgevingsvergunning, 

voor het wijzigen van de garage
•  Karn 60, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van een dakkapel aan de voorzijde
•  Karn 11, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van een dakkapel aan de voorzijde
•  Noordervesting 3 WS, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een erfafscheiding

Uitdam
•  Zeedijk 2, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van een telecommast met hekwerk

Verleend:
Ilpendam
•  Wapen van Ilpendam, kerstmarkt, 2020-2024. In 

2020 wordt de kerstmarkt georganiseerd op vrij-
dag 11 december van 16.00 tot 20.00 uur

Monnickendam
•  Trintel 74, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren van een aanbouw aan achtergevel en uit-
breiding aan de voorzijde

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Evenementenvergunning ver-

leend voor het evenement: Toneelvoorstellingen 
Vrijheid en Onvrijheid op 1,2,3 en 5 mei 2020 van 
18.00 tot 21.00 uur

•  Bekendmaking, Vijf jaren vergunning en onthef-
fing op grond van artikel 35 van de Drank- en Ho-
recawet verleend voor het evenement: Blubber-
race Monnickenmeer

•  Bekendmaking, Vergunning voor filmopnames 
Purmerdijk 2M in de Purmer.

•  Kennisgeving, Werkzaamheden aan Steg en Stei-
ger te Monnickendam, in week 06 (vanaf  maan-
dag 03 februari)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Week 5
30 januari 2020

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Afgelopen week was de aftrap voor de werving 
van kandidaten die de eerste kinderburge-
meester van Waterland willen worden. Loco-
burgmeester Astrid van de Weijenberg ging 
op tournee langs alle groepen zeven van de 
Waterlandse basisscholen. Tijdens de flits-
bezoeken ging zij in gesprek met de kinderen 
over de functie van kinderburgemeester en of 
zij zich verkiesbaar willen stellen. De kinderen 
reageerden erg enthousiast.

Motie gemeenteraad
Dankzij een vorig jaar unaniem aangenomen 
motie in de gemeenteraad is de gemeente Wa-
terland nu naarstig op zoek naar haar eerste 
kinderburgemeester. Alle tien basisscholen in 
Waterland zijn betrokken bij de aanstaande 
verkiezing en gevraagd om één kandidaat kin-

derburgemeester én een jurylid per school af 
te vaardigen. 

Doel kinderburgemeester
Met het instellen van de functie van kinderbur-
gemeester verwacht de gemeente dat kinde-
ren een sterkere band krijgen met de gemeen-
te en de Waterlande samenleving, maar ook 
andersom is het doel meer betrokkenheid van 
de gemeente(politiek) bij de ideeën en (be)
leefwereld van de jeugd. 

Planning verkiezingen kinderburgemeester
•  Uiterlijk 14 februari melden basisscholen 

één kandidaat kinderburgemeester en één 
jurylid aan.

•  Woensdagmiddag 26 februari krijgen de 
kandidaat kinderburgemeesters en de ju-
ryleden  een leuke workshop ter voorberei-
ding op hun taak.

•  Vrijdagmiddag 28 februari houden de kandi-
daat kinderburgemeesters één voor één een 
presentatie voor de jury. De jury bestaat uit 
leerlingen van de basisscholen en locobur-
gemeester Astrid van de Weijenberg. Uit-
slag wordt ’s avonds bekend gemaakt.

•  Half maart installatie van de nieuwe kinder-
burgemeester op de eigen basisschool.

Voor meer informatie kijk op 
www.waterland.nl/kinderburgemeester

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Hoogedijk 1B, 1145 PM Katwoude (geen bezoekadres)
Uw grofvuil kunt u kwijt in de milieustraat, Van IJsendijkstraat 186, Purmerend

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
(Legitimatie verplicht)

KICK-OFF VERKIEZING KINDERBURGEMEESTER 
WATERLAND

Uitnodiging  
Afscheidsbijeenkomst

WORD JIJ KINDERBURGEMEESTER 

VAN WATERLAND?


