
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.

28/10  Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
07/11 Algemene beschouwingen 
 (meer)jarenbegroting 2020 en verder

WERK IN UITVOERING
Bestratingswerkzaamheden Hendrikstraat 
en Emmastraat Monnickendam
In de week van maandag 4 november start Wa-
gelaar BV met de herbestratingswerkzaamhe-
den van de Hendrikstraat in Monnickendam. 
De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. 
Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt er 
begonnen met de herbestratingswerkzaamhe-
den in de Emmastraat in Monnickendam. Ook 
deze werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. 
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkin-
gen gerust contact op met de toezichthouder, 
de heer J. Tol. Hij is bereikbaar via telefoonnum-
mer (0299) 658 655 of via email op j.tol@water-
land.nl.

Bestratingswerkzaamheden Watersnip 
Ilpendam
In de week van 04 november start Wagelaar B.V. 
met het herbestraten van een gedeelte van de 
Watersnip in Ilpendam. Het werk bestaat uit 2 
fases. De eerste fase omvat het  gedeelte ter 
hoogte van de rijweg en parkeervakken tussen 
de huisnummers 15, 66 en 17. Tijdens de werk-
zaamheden is dit gedeelte van de Watersnip 
afgesloten voor het doorgaand  verkeer. De 
werkzaamheden starten aan de kant van huis-
nummer 17 en eindigen tussen huisnummers 
15 en 66. Van de tweede fase, het doodlopende 
wegvak van de kruising tot aan huisnummer 10, 
ontvangt u nog nader bericht. Door het werk in 

twee fases uit te voeren  is de Watersnip altijd 
vanaf 2 kanten bereikbaar tot aan het betreffen-
de werkvak.De werkzaamheden vinden plaats, 
omdat de rijbaan en parkeervakken  op deze 
plekken dusdanig verzakt zijn dat deze moeten 
worden herbestraat. Ook wordt de bestrating in 
de parkeervakken  vernieuwd. De werkzaam-

heden nemen in totaal circa 3 weken in beslag. 
Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkin-
gen gerust contact op met de toezichthouder, 
de heer E. van Oostrum. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer (0299) 658 627 of per e-mail 
eric.van.oostrum@waterland.nl

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 be-
sluiten ter inzage. 

Aangevraagd:
Broek in Waterland
•  Noordmeer 1, omgevingsvergunning, voor het 

verwijderen van een brug en realiseren van een 
botenhuisje

•  Molengouw nabij 48, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een woonhuis

•  Roomeinde 28, omgevingsvergunning, voor het 
slopen en realiseren van een nieuwe woning met 
bijgebouw

Monnickendam
•  Herengracht 3, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een bijbehorend bouwwerk ter 
vervanging van een bestaande schuur met car-
port

Purmer Ee
•  N247, Ter hoogte van de Purmer Ee, omgevings-

vergunning, voor het treffen van graaf- en aanleg-
werkzaamheden en het omleggen van het fiets-
pad ter voorbereiding van het aanleggen van een 
gemaal

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 8, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een bijbehorend bouw-
werk en wijzigen van de gevels van het woonhuis

Watergang
•  Broekermeerdijk 22, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een nieuw woonperceel

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 24, omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van een viertal dakkapel-
len, een erfafscheiding en een insteekhaven

Verleend:
Broek in Waterland
•  Veenderijgouw 92, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een dakkapel aan de voorgevel

Marken
•  Havenbuurt 22, terrasvergunning, Vergunning 

winterterras seizoen 2019-2023 verleend voor 
Taverne de Visscher

Monnickendam
•  Middendam 5-7, terrasvergunning, winterterras 

seizoen 2019-2023 verleend voor Brasserie De 
Waegh

•  Haringburgwal 3, terrasvergunning, winterterras 
seizoen 2019-2023 verleend voor Restaurant 
Four Seasons

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  bekendmaking, Beleidsregels Stedenbouwkundi-

ge kwaliteiten Galgeriet 2019
•  bekendmaking, Beleidsregel Duurzaamheid Gal-

geriet 2019
•  bekendmaking, Beleidsregel Parkeren, Laden en 

Lossen Galgeriet 2019

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) naar Onbekend

• J. Salga, geboren op 4 december 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 andere vorm van een uitkering of 
financiële ondersteuning, kunnen worden stopge-
zet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de 
opbouw van AOW. het is belangrijk om op het juiste 
adres ingeschreven 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 (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)
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BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Energie was het thema waaraan de kinderen van 
basisschool St. Sebastianus in Ilpendam de afge-
lopen weken werkten. Als afsluiting bekeken ou-
ders, grootouders en buren de zichtbare resulta-
ten door de hele school. Wethouder Astrid van de 
Weijenberg van energie sloot af en reikte jekko’s 
uit, inzamelbakken voor elektrische apparaten.

Veel windmolens en zonnepanelen hingen er door 
de school. Zonnepanelen in de keukenhoek van 
de kleuters, zonnepanelen op bouwwerken van 
lego en ander bouwmateriaal, windmolens langs 
de wanden van de school. Kinderen hadden in-
terviews uitgewerkt met onder anderen Liander, 
boeren en bedrijven uit de omgeving. Wat doen zij 
aan duurzaamheid? Hoe lang douchen ze? Heb-
ben ze zonnepanelen op hun dak? Hoe werkt dat 
eigenlijk met die kastjes van Liander? Elektrische 

apparaten werden uit elkaar gehaald om te be-
kijken hoe dat nu eigenlijk zit met zo’n apparaat. 
Maar wat doe je dan met de onderdelen?
Minder energie verbruiken is ook minder restaf-
val veroorzaken. Want restafval wordt verbrand 
en dat zorgt voor CO2 in de lucht. Dat wisten de 
kinderen bij de centrale afsluiting in de hal heel 
goed te verwoorden. Ze hadden samen een lied 
ingestudeerd. Het Jekko-lied, verzonnen door 
Wecycle, de stichting die afgedankte elektrische 
apparaten inzamelt. “Hee doe je mee, met een 
heel goed idee. Hup hup in de jekko jekko’’. “Je 
spelcomputer is misschien wel stuk, maar echt 
niet waardeloos”. 

Wethouder Astrid van de Weijenberg reikte de 
eerste jekko’s uit aan het oudste en jongste leer-
lingen van de school.

VEEL ENERGIE OP ST. SEBASTIANUSSCHOOL WERKEN IN WATERLAND
Wij hebben de volgende vacatures:

Medewerker Publiekszaken, 
voor 15 uur per week.
Je hebt HBO werk- en denkniveau en je 
hebt er geen probleem mee om naast de 
reguliere openingstijden ook tijdens onze 
avondopenstelling op donderdag te wer-
ken. Jij bent het eerste aanspreekpunt bij 
de gemeente en gaat het gesprek aan met 
interne en externe klanten. Je helpt voor-
namelijk klanten van achter de balie maar 
dit kan ook via de telefoon of online zijn. Is 
deze leuke , afwisselende functie iets voor 
jou?
Kijk dan voor de volledige vacature-
tekst op Regioflexwerk. https://www.
regioflexwerk.nl/vacature/4314/medewer-
ker-publiekszaken/

Juridisch medewerker grondzaken, 
voor 20-24 uur per week.
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau 
en je hebt ruime en aantoonbare ervaring 
op het gebied van grondzaken. Heb je erva-
ring met de bovengenoemde werkzaamhe-
den bij een gemeente of in een vergelijkba-
re rol in een andere branche (bijvoorbeeld 
notariaat)? Dan is deze functie misschien 
wel voor jou!
Ben je geïnteresseerd? Kijk dan voor de 
volledige vacaturetekst op Regioflexwerk. 
https://www.regioflexwerk.nl/vacatu-
re/4312/juridisch-medewerker-grondzaken/

Beleidsmedewerker toerisme, 
voor 25,2 uur per week.
Je hebt een afgeronde HBO opleiding op 
het gebied van toerisme en recreatie. Bij 
voorkeur heb je gemeentelijke ervaring 
op het gebied van marketing en toerisme. 
Ben je een echte netwerker die oog heeft 
voor de belangen van het bedrijfsleven en 
de inwoners van Waterland? Laat het ons 
dan weten! Kijk voor de volledige vacatu-
retekst op Regioflexwerk. https://www.
regioflexwerk.nl/vacature/4313/beleids-
medewerker-toerisme/


