
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het ge-
meentehuis in Monnickendam. Raadsver-
gaderingen zijn openbaar, u bent dus altijd 
welkom om vergaderingen bij te wonen. Aan-
vang is 19.30 uur. Voor de agendapunten van 
de vergaderingen verwijzen wij u graag naar  
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergade-
ringen 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.

25/11 Vergadering Monumenten- 
 en welstandscommissie
28/11   Fractievergaderingen

WERK IN UITVOERING
OPTIMALISATIE OPENBARE VERLICHTING 
WATERGANG 
In de Dorpsstraat, Kerkweg en Populierweg staan 
houten palen. Aan de palen is een zeer eenvou-
dige karakteristieke uithouder bevestigd met 
daaraan een (Jobse) armatuur. De elektrische 
installatie op de mast en het armatuur voldoen 
niet meer aan de huidige NEN normen en zijn 
door het verouderde ontwerp gevoelig voor ver-
vuiling en vocht. In overleg met de dorpsraad van 
Watergang wordt de mastinstallatie vernieuwd en 
worden nieuwe LED armaturen aangebracht. De 
planning ziet er als volgt uit:
•  in de week van maandag 18 november worden 

vooruitlopend op het schilderwerk al enkele ar-
maturen vervangen

•  in de week van maandag 25 november start de 
schilder met het opknappen van de mastuit-
houder

•  na deze acties worden de zekeringen kastjes 
aan de palen vervangen.

  Pilkes Infra voert de werkzaamheden uit. Af-
hankelijk van het weer nemen de werkzaamhe-
den circa 4 weken in beslag.

Wat betekent dit voor u?
Voor de Dorpsstraat vanaf de Populierweg rich-
ting het noorden en de Kerkweg geldt dat:
-  Het straatje niet voor uren afgesloten is. Het kan 

gebeuren dat als de monteur met een armatuur 
bezig is er hinder ontstaat en iemand even moe-
ten wachten

-  In geval van een noodsituatie maakt de aanne-
mer direct ruimte om hulpdiensten door te laten.

Voor de Dorpsstraat vanaf de Populierweg rich-
ting het zuiden verwachten wij geen problemen. 
Wij zijn ons er van bewust dat er weinig ruimte is 
en dat enige hinder niet te vermijden is. Wij doen 
er alles aan om de overlast tot een minimum te 
beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Gemeente Waterland houdt toezicht op het 
werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: 
(0299) 658 573 of per e-mail: e.bootsman@ 
waterland.nl.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN WATERSNIP 
ILPENDAM
Vanaf 18 november 2019 start fase 2 van de be-
stratingswerkzaamheden in de Watersnip. Het 

betreft de doodlopende straat tussen huisnum-
mer 10 en 11. Dit gedeelte wordt 3 weken voor alle 

verkeer afgesloten. 
Aangezien hier het een en ander in het straat-
beeld wijzigt, hebben direct aanwonenden hun 
opmerkingen en wensen kenbaar gemaakt. In-
middels hebben wij de input verwerkt en het 
ontwerp definitief gemaakt. Het ontwerp vindt u 
op onze website. Het werk wordt uitgevoerd door 
Wagelaar BV. 
Vragen? Neemt u dan gerust contact op met de 
toezichthouder, de heer E. van Oostrum van ge-
meente Waterland. Hij is bereikbaar via telefoon-
nummer (0299) 658 627 of per email: eric.van.
oostrum@waterland.nl.

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR 
DE TALENTPRIJS VAN WATERLAND?
Kent u een talentvolle Waterlander die een zetje 
in de rug kan gebruiken? Of misschien een groep 
Waterlanders die barst van het talent? Gemeen-
te Waterland wil die persoon of personen voor 
de verdere ontwikkeling van dat talent een prijs 
toekennen. Het begrip “talent” interpreteren we 
daarbij graag ruim. Een muzikaal of sportief ta-
lent, een talent voor innovatie, economie of mo-
tivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks restric-
ties. Wel vinden we het belangrijk dat het talent 
of de talenten sterk verbonden is/zijn met Water-
land. Het gaat immers om een Waterlands talent. 
Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 
zetten we die persoon of personen graag in het 
zonnetje. De prijs die wordt uitgereikt, is vooral 
bedoeld als stimulans voor het talent of de talen-
ten. Daar kan bijvoorbeeld materiaal van worden 
aangeschaft, 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 13 december 
2019 weten. Graag ontvangen we daarbij een be-
schrijving 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 kijken met 
veel belangstelling uit naar uw reactie!

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. 

Aangevraagd:
Monnickendam
•  Peerdecamp 30, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een tuinhuis
•  Oude Zijds Burgwal 3, omgevingsvergunning, voor 

het veranderen van de voorgevel en het realiseren 
van een dakterras

Verleend:
Watergang
•  Kanaaldijk 93, omgevingsvergunning, voor het ver-

bouwen van een schuur

Weigering:
Marken
•  Kerkbuurt 186, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een beun aan de achterzijde van de 

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Bekendmaking Besluit mer-beoor-

deling, Melkveehouderij Firma Dobber, Gouw 18 te 
Zuiderwoude, voor het uitbreiden van ca. 200 stuks 
melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, naar ca. 246 
stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

•  Bekendmaking, Acceptatie melding/Ontwerpbe-

sluit omgevingsvergunning, aannemersbedrijf van 
sloop-, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden, 
De Dollard 30 te Watergang, firma I. Deegen en 
Zoon BV (hierna Deegen). Tevens is op 30 juli 2019 
een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu 
op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht (Wabo) binnengekomen 
voor het oprichten van een inrichting

•  Bekendmaking, Omgevingsplan Monnickendam - 
Galgeriet 2019, Gemeente Waterland

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf (tot aan verhuizing naar nieuwe werf in Katwoude): 
Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam (geen bezoekadres)

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)

Week 45
14 november 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

De winter komt er aan! Als het ijs dik genoeg is  wor-
den verschillende schaatstoertochten in de gemeen-
te georganiseerd door de ijsverenigingen, zoals de 
Gouwzeetocht en de Waterlandtochten. Koek en 
zopie hoort daar van oudsher bij! Om te voorkomen 
dat u slalommend om de warme chocolademelk en 
erwtensoep heen moet, hebben wij regels  en de 
veeggebieden vastgesteld. Zo kan iedereen op zijn/
haar eigen manier volop genieten op of  langs het ijs; 
of u nu van schaatsen houdt of liever in de pan roert!

Veeggebieden 
In Waterland zijn  verschillende ijsverenigingen ac-
tief die bij natuurijs een gebied sneeuwvrij maken 
en onderhouden, dit gebied noemen we een veegge-
bied. De veeggebieden voor Waterland zijn vastge-
legd in de beleidsregels voor koek en zopie en zijn 
vastgelegd met een aanwijzingsbesluit.

Wel of geen vergunning nodig?
 Voor het verkopen van koek en zopie binnen een 
veeggebied is een standplaatsvergunning nodig. 
Wilt u koek en zopie verkopen buiten de verschillen-
de veeggebieden, dan heeft u hiervoor geen stand-
plaatsvergunning nodig.

Wilt u koek en zopie verkopen tijdens een schaats-
tocht? Dan heeft u toestemming nodig van de 
ijsvereniging van de kern waar u wilt staan. De 
ijsverenigingen mogen voor het innemen van een 
standplaats binnen de veeggebieden een financiële 
vergoeding vragen van maximaal € 50,- per stand-
plaats per schaatstocht. 

Zelf een koek en zopie?
Voor de verkoop van koek en zopie binnen de veeg-
gebieden heeft u een standplaatsvergunning nodig. 
Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Er 
is maar een beperkt aantal standplaatsen per kern 

beschikbaar. Deze plaatsen worden verloot onder 
de gegadigden. Wilt u mee loten? Dien uw aanvraag 
voor een koek en zopie standplaats dan vóór 6 de-
cember in!

Zo vraagt u aan
Om uw aanvraag voor een koek en zopie standplaats 
mee te laten loten verstuurt u aan de gemeente:
1. een compleet ingevuld en ondertekend aanvraag-
formulier ‘standplaatsvergunning koek en zopie’;
2. een schets met de locatie waar u koek en zopie 
wilt verkopen.
3. voor ondernemers: een recent uittreksel van de 
Kamer van Koophandel

Let op: alleen aanvragen die vóór 12 december 2019 
zijn binnen gekomen én compleet zijn worden mee-
genomen in de loting. Als u een aanvraag heeft in-
gediend en uw aanvraag is compleet wordt u over 
de datum van de loting geïnformeerd. Uw aanvraag 
kunt u indienen via de website van de gemeente Wa-
terland. De gevraagde stukken kunt u uploaden bij 
de aanvraag.

Hoeveel standplaatsen zijn er?
Voor de winterperiode 2019-2020 zijn de volgende 
standplaatsvergunningen voor verkoop van koek en 
zopie beschikbaar: Broek in Waterland: 5 / Marken: 
2 / Monnickendam: 2 / Ilpendam: 2 / Watergang: 1 
/ Zuiderwoude: 5.

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te 
nemen met medewerkers van Team vergunningen 
via (0299) 658 585 of gemeente@waterland.nl. De 
‘beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 
2017’ kunt u vinden op www.overheid.nl. In deze 
beleidsregels zijn de kaarten van de veeggebieden 
opgenomen.

KOEK EN ZOPIE IN WATERLAND

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Waterland 2010 is 
voor het innemen van een standplaats een 
standplaatsvergunning nodig. In de “Beleidsre-
gels standplaatsen gemeente Waterland 2016” 
staat opgenomen op welke locatie een stand-
plaats mag worden ingenomen en hoeveel 
standplaatsen zijn toegestaan.

Ook een standplaats innemen?
Op het parkeerterrein Nieuwland in Broek in 
Waterland mogen vijf standplaatsen voor de 
verkoop van producten worden ingenomen. 
Op dit moment zijn de standplaatsen tot 15.00 
uur gevuld. Het is echter ook mogelijk om vanaf  
15.00 tot 21.00 uur op deze locatie een stand-
plaats in te nemen.  Inmiddels hebben wij een 
aanvraag om vanaf 15.00u een standplaats in 
te nemen, ontvangen.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Gaat u 

dan naar onze website en vraag een vergunning 
aan. Om uw aanvraag in behandeling te nemen,  
hebben wij de volgende stukken nodig:
•  Een compleet ingevuld en ondertekend aan-

vraagformulier “standplaatsvergunningen”
• Recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Uit het totaal aantal gegadigden wordt geloot 
wie in aanmerking komt voor een standplaats. 
Alleen aanvragen die uiterlijk 6 december 2019 
compleet zijn ingediend, komen in aanmerking 
voor loting. Over de datum van loting wordt u 
vooraf geïnformeerd.

Vragen?
Heeft u vragen over het aanvragen van een 
standplaatsvergunning of over de procedure? 
Neemt u dan contact op mrt Anneke Martens 
van gemeente Waterland via telefoonnum-
mer (0299) 658 539 of via e-mail anneke. 
martens@waterland.nl.

Gemeentehuis gesloten
Donderdag 21 november (na 17.00 uur) 

en vrijdag 22 november gesloten

Maandag 25 november 10.00 uur weer geopend

Het gemeentehuis is gesloten voor bezoekers in verband 
met een grote migratie van de software systemen naar 

een andere omgeving. 

We zijn telefonisch bereikbaar maar kunnen 
geen diensten leveren.

De avondopenstelling van donderdag 21 november wordt 
verplaatst naar woensdag 20 november. 

Voor het aangeven van geboortes, sterfgevallen, huwelijken 
én voor alle andere bezoekers is het gemeentehuis vanaf 

maandag 25 november 10.00 uur weer geopend. 

U bent dan weer van harte welkom!

OPROEP INNEMEN STANDPLAATS BROEK IN WATERLAND


