
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:
Monnickendam
•  Zuideinde 26, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van 3 dakkapellen
•  Overleek 1 C, omgevingsvergunning, voor het reali-

seren kleinschalig toeristisch overnachten

•  Kerkstraat 7, omgevingsvergunning, voor het ver-
bouwen en vergroten van de schuur

Verleend:
Marken
•  Oosterpad 2, Evenementenvergunning, Campina 

Open Boerderijdag op het erf van de familie Ter-
louw, 22 mei 2020 van 10.00 tot 16.00 uur

Monnickendam
•  Stichting avond4daagse, evenementenvergun-

ning,  11 tot 14 mei van 18.00 tot 21.00 uur, tevens 
geldt voor de periode 2021-2024 dezelfde periode, 
met een marge van maximaal 2 weken

Uitdam
• Uitdammer Dorpsstraat 47A, omgevingsvergun-

ning, voor het realiseren van een nieuwe woning

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Verordening op de vertrouwens-
commissie benoeming burgemeester Waterland 
2020

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig 
is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het 
college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat zij het voornemen heeft om de onderstaan-
de persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basisre-
gistratie personen (BRP).
• K.J. Taszarek, geboren op 17 juli 1979

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of an-
dere vorm van een uitkering of financiële ondersteu-
ning, 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
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6 februari 2020

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

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)

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Monnickendam en de raadsver-
gaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie 
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergaderin-
gen van de gemeenteraad kunt u live volgen via 
onze website en via Omroep PIM.  

06/2  19.30 uur voorbereidende vergadering, 
22.00 uur raadsvergadering

27/2  19.30 uur voorbereidende vergadering, 
22.00 uur raadsvergadering

De gemeente Waterland werkt samen met 
de Kredietbank Nederland om u te helpen 
bij uw schulden. Kredietbank Nederland 
gaat samen met u kijken naar een oplos-
sing met als uitgangspunt dat u uw schulden 
aflost en na het traject schuldenvrij bent.  

U kunt voor informatie contact opnemen 
met de gemeente via telefoonnummer 0299 
658 585 of u kunt rechtsreeks contact op-
nemen met Kredietbank Nederland via  
https://www.kredietbanknederland.nl. 

SCHULDHULPVERLENING

WORD JIJ KINDERBURGEMEESTER 

VAN WATERLAND?

BURGEMEESTER BEDANKT
Luzette Kroon overhandigt burgemeesters- 
keten aan Astrid van de Weijenberg

Afgelopen vrijdag was het officiële afscheid van 
Luzette Kroon als burgemeester van Waterland 
in de Grote Kerk van Monnickendam. Tijdens de 
raadsvergadering, die vooraf ging aan de druk-
bezochte afscheidsreceptie,  hing Luzette Kroon 
de burgemeestersketen om bij wethouder Astrid 
van de Weijenberg. Astrid van de Weijenberg 
blijft waarnemend burgemeester tot eind febru-
ari, daarna stelt de provincie een waarnemend 
burgemeester voor. Deze waarnemend burge-
meester blijft naar verwachting tot het eind van 
het jaar.
Onder de vele sprekers tijdens raadsvergadering 
en receptie waren Commissaris van de Koning: 
Arthur van Dijk, burgemeester van Purmerend: 
Don Bijl en burgemeester Jos Wienen van Haar-
lem. Veel bewoners, ondernemers en collega be-
stuurders kwamen vrijdag afscheid nemen van 
Luzette Kroon. Op verzoek van Luzette Kroon 
eindigde de bijeenkomst met het gezamenlijk 
zingen van: You’ve got a friend”.
Luzette Kroon is op 4 februari geïnstalleerd als 
dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân.

EERSTE WATERLANDSE BABY IN 2020
Op 3 januari is de eerste Waterlandse baby van 
2020 geboren. Traditiegetrouw wordt de eer-
ste baby van elk kalenderjaar bezocht door de 
burgemeester. Burgemeester Luzette Kroon is 
daarom afgelopen week op kraamvisite geweest 
bij  de familie Luimes. Dit was tevens één van de 
laatste officiële daden van mevrouw Kroon als 
burgemeester van Waterland. 
De baby, de trotse ouders Kim en Michiel en het 
zusje maken het goed. Op verzoek van de ou-
ders worden de namen van de kinderen niet be-
kend gemaakt. Het gezin woont sinds eind vorig 
jaar in Broek in Waterland en daarvoor woonden 
ze in Amsterdam. 

VERKIEZING KINDERBURGEMEESTER 
WATERLAND
Zit je in groep 7 en wil je de eerste kinderburge-
meester van Waterland worden?
Meld je dan vóór 14 februari via school aan 
www.waterland.nl/kinderburgemeester. Let op 
er kan maar één kandidaat per school meedoen.

VACATURES
•  Werkvoorbereider en Toezichthouder Openbare 

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

DRIE ENERGIEBESPAARTIPS:  
VERWARMEN ZONDER TE VERSPILLEN
Pas onderstaande tips toe en bespaar flink op je 
jaarlijkse stookkosten.
1.  Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de 

ruimtes waar je veel bent. Tip: met een deur-
dranger gaan deuren automatisch dicht.

2.  Zet je thermostaat ‘s nacht en wanneer je niet 
thuis bent op 15 graden. Heb je vloerverwar-
ming? Zet je thermostaat dan op 17 of 18 gra-
den, anders duurt het opwarmen te lang.

3.  Zet je thermostaat als je thuis bent één graad 
lager dan je gewend bent. Qua comfort zal je 
niet veel merken en op jaarbasis bespaar je 
een aantal tientallen euro’s.

Meer bespaartips:
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/maatre-
gelen en kijk onder het kopje ‘Kleine maatrege-
len / bespaartips in huis’

DENK EN PRAAT MEE OVER DUURZAME 
ENERGIEOPWEKKING IN DE REGIO
Kom op 11 februari 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/duurzaamop-
wekkeninderegio 


