
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar, 
u bent dus altijd welkom om vergaderingen bij te 
wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de agendapun-
ten 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 verga-
deringen ook onze agenda op www.waterland.nl.

De gemeenteraad heeft reces. De eerstvolgende 
voorbereidende vergadering vindt plaats op 5sep-
tember 2019.
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GEEN AANVRAGEN/OPHALEN 
PASPOORTEN EN ID-KAARTEN OP 
DINSDAG 23 JULI
Op dinsdag 23 juli wordt door de Rijksdienst 
voor de Identiteitsdienst de apparatuur ver-
vangen waarmee wij de aanvragen van pas-
poorten en ID-kaarten kunnen verwerken. Het 
is die dag daarom niet mogelijk om uw pas-
poort of ID kaart aan te vragen of op te halen. 
Dit betekent ook dat als u op maandag 22 juli 
een spoedaanvraag doet voor een paspoort of 

ID-kaart u deze pas op woensdag 24 juli kunt 
ophalen. Het is uiteraard wel mogelijk om voor 
andere zaken bij ons langs te komen. Denk aan 
verlenging van uw rijbewijs, VOG, uittreksels, 
melding huwelijk/partnerschapsregistratie, 
verhuizingen etc. Op woensdag 24 juli zijn wij 
u graag weer volledig tot dienst. Excuses voor 
het ongemak.

VAKANTIEBAAN 
GROENMEDEWERKER
Waterland is trots op haar mooie groene om-
geving! Maar om het mooi te houden is er veel 
werk aan de winkel. Schoffelen, onkruid verwij-
deren, afvalbakken legen, bladblazen en nog 
veel meer. Zoek jij komende vakantieperiode 
een baantje? Dan is 1 + 1 = 2.  Wil je werken 

in het groen, lekker in de buitenlucht en uren/
periode in overleg indelen? En ben je in goede 
conditie? Gemotiveerd, enthousiast en niet 
bang om vieze handen te krijgen? Dan zoeken 
wij jou! Stuur een mailtje naar vacature@water-
land.nl en je hoort van ons. 

KOM UIT JE SCHULD
De gemeente Waterland doet mee aan de lan-
delijke campagne “Kom uit je Schuld” want 
ook in Waterland zijn er mensen met proble-
matische schulden. De campagne wil dat men-
sen met schulden eerder hulp zoeken, maar 
ook begrip kweken bij het grote publiek over 
de dagelijkse dilemma’s waar schuldenaren 
mee worstelen. Er rust een groot taboe op 
het hebben van schulden en daar moeten we 
vanaf. De gemeente Waterland werkt samen 
met de Kredietbank Nederland om inwoners 
te helpen. Dreigt u uit huis gezet te worden? 
Of wordt uw energie of water binnenkort afge-
sloten door betalingsachterstanden? Ook als 
uw schulden nog niet problematisch zijn kunt 
u contact opnemen met de gemeente via tele-
foonnummer (0299) 658 585 of rechtstreeks 
met de Kredietbank Nederland via www.kre-
dietbanknederland.nl. U krijgt persoonlijk 
advies en uw financiële positie wordt goed in 
kaart gebracht. Het is ook mogelijk om online 
schuldhulp te krijgen bij de kredietbank. Ge-
meente Waterland wil u helpen, maar u moet 
wel zelf de eerste stap zetten. Beantwoord 
de vragen op de website van de Kredietbank 
en u komt bij de juiste pagina met informatie. 
Meer informatie? Kijk op www.waterland.nl/ 
schuldhulp en kom uit je schuld. 

PARTICULIERE VAKANTIEVERHUUR 
WONINGEN
Waterland en omgeving heeft veel te bieden 
voor toeristen. Het toeristisch overnachten bij 
particulieren is de laatste jaren ook erg in trek. 
Gemeente Waterland wil graag voorkomen 
dat huizen worden opgekocht en volledig aan 

toeristen worden verhuurd. We vinden het na-
melijk belangrijk dat de woningen in Waterland 
deel uit blijven maken van de woningvoorraad. 
Op onze webpagina “Particuliere vakantie-
verhuur” vindt u algemene informatie over de 
regels waaraan u zich moet houden wanneer 
u toeristen in uw woning wilt laten overnach-
ten. Het gaat onder meer om oppervlakte, 
aantal kamers, toeristenbelasting en tips over 
bijvoorbeeld overlast en brandveiligheid. De 
webpagina ‘Particuliere vakantieverhuur’ vindt 
u via: www.waterland.nl/particuliere-vakantie-
verhuur.

JEUGDFONDS SPORT&CULTUUR 
HELPT

Het jeugdfonds Sport& Cultuur maakt het mo-
gelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen 
met weinig geld toch lid kunnen worden van 
een club. Voor die kinderen betalen ze de con-
tributie/het lesgeld en soms ook de benodigde 
attributen.

Wat moet u doen?
Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. 
Daar is een tussenpersoon voor nodig. Bijvoor-
beeld de leerkracht, buursportcoach, schuld-
hulpverlener, jeugdhulpverlener of iemand van 
het sociaal wijkteam. Als de aanvraag inge-
diend is, kan uw kind vaak al binnen drie weken 
sporten of op les.

Meer informatie?
Ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/
noordholland en vervolgens naar de spelregels 
voor gemeente Waterland. Of neem contact 
op met Rosa Schouten van team sportservice  
Zaanstreek- Waterland telefoonnummer (0229 
– 287 700) of rschouten@teamsportservice.nl. 

VERKEERSHINDER
Gedurende vijf vrijdagmiddagen vanaf 19 juli 
2019 worden er verkeersmaatregelen getrof-
fen in Monnickendam vanwege de Monnicken-
dammer Visdagen. De Gooische Kaai, Haven 
en het Schulpzand zijn dan tijdelijk afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Tevens geldt er een 
parkeerverbod in deze straten en is de weg-
sleepregeling van toepassing.

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
•  Parallelweg 27, omgevingsvergunning, voor het 

uitbreiden van de woning

Ilpendam
•  De Noord 29, omgevingsvergunning, voor het uit-

breiden van de woning

Marken
•  Buurt II 15, omgevingsvergunning, voor het plaat-

sen van vuilcontainerafscherming en een uitrust 
bankje

Monnickendam
•  Johan Buijeslaan 10, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
van de woning

•  Irenestraat 4, omgevingsvergunning, voor het rea-
liseren van een dakopbouw

Verleend:
Monnickendam
•  Nieuwe Zijds Burgwal 51A, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van zonnepanelen op het zuide-
lijk dakvlak van de woning

•  Pierebaan 5, omgevingsvergunning, voor het kap-
pen van een boom

•  Johan Buijeslaan 10, omgevingsvergunning, voor 
het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
van de woning

Uitdam
•  nabij Zeedijk 2 373, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een landmark (tulp)

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Mandaatbesluit heffing- en invor-

dering parkeerbelasting Ondersteunend Buiten-
gewoon opsporingsambtenaar gemeente Water-
land

•  Bekendmaking, Vergunning verleend voor plaat-
sen van driehoek borden voor campagnes van 
Vervoersregio Amsterdam, 5 augustus tot 19 au-
gustus 2019

•  Kennisgeving, benoeming P.S. van Lint tot lid van 
de gemeenteraad

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 ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregi-
stratie personen (BRP).
• G.G.M. Davids, geboren 23 november 2017
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. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder 
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 29
18 juli 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

De wekelijkse pagina met nieuws van gemeen-
te Waterland (=de gemeentepagina) verschijnt 
normaal gesproken altijd op pagina 2 in Ons 
Streekblad. Rodi Media is de uitgever van diver-
se kranten zoals Ons Streekblad en Purmerend 
op Zondag. Rodi Media heeft besloten om ge-
durende de zomerperiode (vanaf week 28 t/m 
week 33) alle edities samen te voegen tot één 
zomereditie. De gemeentepagina van vorige 
week trof u dus niet aan in Ons Streekblad maar 
in Purmerend op Zondag. Rodi Media heeft hier-
toe besloten om te kunnen zorgen voor een op-

timale bezorggraad en vanwege het feit dat er 
op bestuurlijk niveau in de diverse gemeenten 
sprake is van reces. Gevolg van deze beslissing 
is dat bezorging tijdelijk plaats vindt op vrijdag 
in plaats van op donderdag. 
Wij begrijpen dat het voor u even wennen is. 
Natuurlijk zorgen we er wel voor dat u op de 
hoogte blijft van nieuws van gemeente Water-
land. Op onze website www.waterland.nl kunt u 
altijd de digitale versie van de gemeentepagina 
vinden en via Facebook en Twitter kunt u ons 
ook volgen. Wij rekenen op uw begrip. 

GEMEENTEPAGINA IN PURMEREND OP ZONDAG

BOUW NIEUWE GEMEENTEWERF
De bouw van gemeentewerf in Katwoude is in 
volle gang en het nieuwe onderkomen van de 
buitendienst begint al aardig vorm te krijgen. De 
stalen draagconstructie van de loods en de houten 
draagconstructie van het kantoor zijn inmiddels 
geplaatst. Op dit moment is de aannemer bezig 
met het plaatsen van de geprefabriceerde wanden 
en daken. Ook de betonnen bunkers voor de op-
slag van bijvoorbeeld zand en zout zijn bijna klaar. 
Het project verloopt nog steeds volgens planning, 
waardoor de gestelde opleverdatum (oktober 
2019) gehaald kan worden. Wilt u eens zien hoe de 
bouw in zijn werk gaat? Op de website van de aan-
nemer (https://bouwgroepbuitenhuis.nl/nieuws/
hoogste-punt-bereikt-gemeentewerf) staan zgn. 
timelapses (=versneld afgespeelde opnames) en 
krijgt u daarvan een goed overzicht. 

Onderscheid gemeentewerf en milieustraat
Wij merken dat er nog steeds wat onduidelijkheid 
is over de gemeentewerf en de milieustraat. Bei-
de functies zijn nu nog gevestigd aan het Galge-
riet in Monnickendam. Dat gaat veranderen. De 

milieustraat is de voorziening waar inwoners van 
Waterland grof huishoudelijk afval aan kunnen 
bieden. Tot 31 juli 2019 kan dat nog op de huidige 
locatie. Per 1 augustus kunnen inwoners van Wa-
terland gebruik maken van de milieustraat Purme-
rend, Van IJsendijkstraat 186, Purmerend.
De gemeentewerf is het onderkomen van de ge-
meentelijke buitendienst. Op deze locatie staan 
het materieel, kantoor en onderkomen van de 
medewerkers van de groendienst en het onder-
houdsteam wegen en riolering. De gemeentewerf 
verhuist in het najaar van 2019 naar Katwoude. 


