
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.

29/10  Monumenten en Welstandscommissie
01/11  Voorbereidende raadsvergadering  
06/11   Stadsdebat over stedenbouwkundig 

plan Galgeriet (locatie: Mirror Pavil-
joen)

WERKEN OP AFSPRAAK
Sinds kort werkt de afdeling Publiekszaken op 
afspraak. Komt u binnenkort naar één van onze 
balies in het gemeentehuis? Maakt u dan van te-
voren digitaal een afspraak! Dat is makkelijk en 
u hoeft minder lang te wachten. U kunt voor de 
volgende zaken een afspraak maken:
•	 Aanvraag	paspoort/identiteitskaart
•	 Aanvraag	rijbewijs
•	 Aanvraag	briefadres
•	 Attestatie	de	Vita	(bewijs	van	in	leven	zijn)
•	 Eerste	inschrijving	
•	 Erkenning
•	  Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap 

Op onze website kunt u een afspraak maken via 
de volgende link https://www.waterland.nl/
afspraak-maken. Het is uiteraard ook mogelijk 
om zonder afspraak naar onze balies te komen. 
Houdt u er dan rekening mee dat u misschien 
wat langer moet wachten.

VOORKOM WONINGINBRAAK
Nu het steeds vroeger donker wordt is de kans 
op woninginbraak groter. Inbrekers zien ‘s 
avonds aan onverlichte huizen dat de bewoners 
niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen 
op straat, waardoor de sociale controle sterk 
vermindert. Samen met diverse partners, zoals 
politie en woningcorporaties, werken wij aan 
een veilige woonomgeving voor de bewoners 
van Waterland. Maar weet u dat u zelf ook maat-
regelen kunt nemen om inbraak te voorkomen?

Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op:
•	 	Doe	deuren	en	ramen	op	slot	als	u	(even)	het	

huis uit gaat. Laat de sleutel er niet in zit-
ten. Heeft u een achterom? Doe de poort ook 
goed op slot. 

•	 	Laat	 uw	 verlichting	 aan,	 ook	 als	 u	 er	 niet	

bent. Verlichting geeft een bewoonde indruk. 
Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de bui-
tenlamp niet.

•	 	Leg	kostbare	apparatuur	 (laptop,	pc,	 tablet,	
mobiel) uit het zicht.

•	 	Doe	 nooit	 zomaar	 open	 voor	 onbekenden.	
Gebruik raam, deurspion, intercom of kier-
standhouder. Bij verdachte situaties belt 
u 112. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw 
telefoon of geld? Laat mensen dan buiten 
wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit 
uw portemonnee mee naar de deur. Het is 
ook handig om een klein geldbedrag vlakbij 
de voordeur neer te leggen (in de meterkast 
bijvoorbeeld).

•	 	Zorg	dat	er	geen	ladders,	containers	of	ande-
re hulpmiddelen bij uw woning staan die het 
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

•	 	Verstop	geen	huissleutels	onder	een	deurmat	
of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbre-
kers geen ‘geheime’ plaatsen.

•	 Hang	geen	adreslabel	aan	uw	sleutel(bos).

Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want 
een goed beveiligde woning én uw oplettende 
gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder 
kans op een inbraak. Kijk voor meer informatie 
en preventietips op de website www.politie.nl.

UW VRAAG – ONS ANTWOORD VIA 
SOCIAL MEDIA
Steeds meer mensen gebruiken social media. 
Ook gemeente Waterland is te vinden op Twit-
ter (@gem_waterland) en op Facebook. Wilt u 
meer weten over de gemeente of heeft u een 
vraag of een tip? Deel deze dan met ons webca-
reteam via Twitter of Facebook. Op werkdagen 
staan onze webcare medewerkers tussen 9.00 
en 17.00 uur klaar om antwoord te geven op vra-
gen en meldingen. Wij proberen u altijd binnen 
24 uur een reactie te sturen. Staat het antwoord 
op uw vraag op onze website? Dan krijgt u een 
antwoord met verwijzing naar de desbetref-
fende informatiepagina. Niet alle informatie is 
altijd binnen een dag voorhanden. In dat geval 
ontvangt u van ons een bericht dat we  er later 
bij u op terugkomen.

SPONTAAN DEMONSTREREN KAN DAT?
Iedereen mag een betoging of demonstratie or-
ganiseren. Spontaan demonstreren, zoals weer-
gegeven in deze cartoon is niet toegestaan. Het 
is namelijk verplicht om demonstraties en be-
togingen op tijd bij de gemeente te melden. Zo 
kunnen er, als dit nodig is, veiligheidsmaatrege-
len genomen worden. De burgemeester kan een 
betoging of demonstratie verbieden als bijvoor-
beeld de openbare orde en veiligheid in gevaar 
komen. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening Wa-
terland 2010(APV) staan regels over het organi-

seren van een betoging of demonstratie op een 
openbare plaats. In artikel 2:3 van de APV staat 
aangegeven dat als iemand van plan is om op 
een openbare plaats een betoging te houden 
hij of zij voor de openbare aankondiging en ten 
minste 48 uur voordat de betoging wordt ge-
houden de burgemeester per brief of e-mail in-
formeert. Dit wordt een kennisgeving genoemd. 
In de APV staat aangegeven wat in deze kennis-
geving moet staan. Dit zijn:
•	 naam	en	adresgegevens	van	de	organisator;
•	 het	doel	van	de	betoging/demonstratie;
•	 	de	locatie	van	de	betoging/demonstratie,	de	

eventuele route inclusief de plaats van beëin-
diging;

•	 	de	datum	van	de	betoging/demonstratie		in-

clusief tijdstip van aanvang en van beëindi-
ging;

•	 	de	wijze	van	samenstelling	van	de	betoging/
demonstratie;

•	 	de	maatregelen	die	de	organisator	van	de	be-
toging/demonstratie zal treffen om een goed 
verloop te bevorderen.

Na ontvangst van de kennisgeving ontvangt de 
indiener een bewijs van de gemeente waarin het 
tijdstip van de demonstratie of betoging is ver-
meld. Pas 48 uur na het tijdstip van de kennis-
geving mag de demonstratie/ betoging gehou-
den worden. Natuurlijk alleen als de betoging 
of demonstratie niet door de burgemeester is 
verboden!

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:
•	 	Cornelis	Roelestraat	5,	omgevingsvergunning,	re-

aliseren van een in- en uitrit
•	 	Molengouw	34	B,	omgevingsvergunning,	bouwen	

van een woning
•	 	Hage	Weer	37,	omgevingsvergunning,	uitbreiden	

van de begane grond en 1e verdieping aan de ach-
terzijde van de woning

•	 	Drs.	 J.van	 Disweg	 4,	 6	 en	 8,	 omgevingsvergun-
ning, bouwen van 3 woningen

Monnickendam: 
•	 	Zuideinde	4,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	

twee dakkapellen in het rechterzijgeveldakvlak

•	 	Gooische	 Kaai	 9,	 omgevingsvergunning,	 vervan-
gen van de bestaande dakkapellen

•	 	‘t	Prooyen	5,	omgevingsvergunning,	plaatsen	van	
een dakopbouw met een dakkapel

Verleend:
Broek in Waterland: 
•	 	Evenementenvergunning,	organiseren	en	houden	

van de jaarlijkse Sinterklaasintocht, 24 november 
2018 van 09.00 – 11.00 uur 

•	 	Wagengouw	 76,	 omgevingsvergunning,	 uitbrei-
den van de woning aan de linkerzijgevel op de 1e 
en 2e verdieping

Monnickendam:
•	 	Pierebaan	5,	omgevingsvergunning,	kappen	van	8	

populieren
•	 	Weezenland	 7,	 omgevingsvergunning,	 kappen	

van houtopstand

Zuiderwoude
•	 	Aandammergouw	 10,	 omgevingsvergunning,	 uit-

breiding	van	de	inrichting	van	120	naar	150	scha-
pen

Bekendmaking, ter inzage legging, kennisgeving:
•	 	Bekendmaking,	Invoering	van	verschillende	Blau-

we Zones in de binnenstad, Noordeinde, tussen 
huisnummers 33 en 43, Gooische Kaai, t.h.v. huis-
nummer 1, Haringburgwal, t.h.v. huisnummer 6a, 
Monnickendam

•	 	Bekendmaking,	 wijziging	 aanwijzingsbesluit	
trouwlocaties, gemeente Waterland

•	 	Kennisgeving,	 voornemen	 verkoopvergunning	
Vuurwerk, Noordeinde 12 Monnickendam

•	 	Bekendmaking,	Uitvoeringsregeling	Zorg	voor	de	
jeugd gemeente Waterland 2018

Uitschrijven 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.

•	 Brigitta	Major,	17	augustus	1992

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
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bEstuur

aLGEMENE bErIChtEN

Handhaven als het echt niet anders kan, dat is 
jouw uitdaging. Je vindt het belangrijk om goede 
informatie te verstrekken en afspraken te maken 
met de inwoners dat het niet zover komt. Wij 
hebben in Waterland geen geweldsmiddelen zo-
als een wapenstok, handboeien of pepperspray.  
Jouw belangrijkste wapen is jouw vermogen om 
conflicten en escalatie voor te zijn.  Als BOA ben 
je het visitekaartje van onze gemeente. 

Wat vragen wij?
Je hebt een afgeronde MBO opleiding  (niveau 
3/4). Daarnaast beschik je over een BOA di-
ploma en heb je de noodzakelijke bijscholingen 
gevolgd (domein 1). Ben je geïnteresseerd? Kijk 
dan voor de volledige advertentietekst op www.
waterland.nl op de pagina ‘vacatures’.

GEMEENTE WATERLAND ZOEKT: BUITENGEWOON OPSPORINGS-
AMBTENAAR (BOA) VOOR 32-36 UUR PER WEEK


