
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.

09/12  Vergadering Monumenten- en 
 Welstandscommissie
12/12   Bezwaarschriftencommissie
12/12  19.30 uur voorbereidende vergadering, 
 22.00 uur raadsvergadering
19/12  19.30 uur voorbereidende vergadering, 
 22.00 uur raadsvergadering

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR 
DE TALENTPRIJS VAN WATERLAND?

Kent u een talentvolle Waterlander die een zet-
je in de rug kan gebruiken? Of misschien een 
groep Waterlanders die barst van het talent? Ge-
meente Waterland wil die persoon of personen 
voor de verdere ontwikkeling van dat talent een 
prijs toekennen. Het begrip “talent” interprete-
ren we daarbij graag ruim. Een muzikaal of spor-
tief talent, een talent voor innovatie, economie 
of motivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks 
restricties. Wel vinden we het belangrijk dat het 
talent of de talenten sterk verbonden is/zijn met 
Waterland. 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 voor-
al bedoeld als stimulans voor het talent of de 
talenten. Daarvan kan bijvoorbeeld materiaal 
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 beschrijving waarom 
u denkt dat dit talent of deze talenten de prijs 
verdient(en). 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 be-
langstelling uit naar uw reactie!

INFORMATIE RONDOM VUURWERK

De jaarwisseling moet voor iedereen in Water-
land een feest zijn. Maar het afsteken of opslaan 
van zwaar  (meestal illegaal) vuurwerk zorgt ie-
der jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties 
en schade. De gemeente gaat samen met de 
politie controles uitvoeren om dit te voorkomen. 
Daarbij hebben we de hulp van de inwoners en 
ondernemers ook nodig.

Vuurwerk kopen en afsteken
De verkoopdagen zijn 28, 30 en 31 december. 
Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oude-
jaarsavond tussen 18.00 en 2.00 uur. Het voor-
tijdig afsteken van vuurwerk, en helaas hebben 
we daar nu al last van, is een overtreding. Meer-
derjarigen krijgen bij een aanhouding te maken 
met de Officier van Justitie. Jongeren tussen de 
12 en 18 jaar worden bij aanhouding, afhankelijk 
van de zwaarte van de overtreding,  door politie 
of boa’s doorverwezen naar bureau HALT.

Meer informatie omtrent (illegaal) vuurwerk en 
wat u als inwoner en ondernemer kunt doen, 
vindt u op www.waterland.nl/vuurwerk.

VOORKOM WONINGINBRAAK
De maand december is altijd populair bij inbre-
kers, veel mensen zijn weg met de feestdagen, 
het is vroeg donker en 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 ver-
mindert. Samen met diverse partners, zoals po-
litie en woningcorporaties, werken wij aan een 
veilige woonomgeving voor de bewoners van 
Waterland. Maar weet u dat u zelf ook maatre-
gelen kunt nemen om inbraak te voorkomen?

Tips:
•  Doe deuren en ramen op slot als u (even) het 

huis uit gaat. Laat de sleutel er niet in zitten. 
Laat ’s avonds een lamp aan, zodat het lijkt 
alsof iemand thuis is. Dit kan met tijd- of sche-
merschakelaars. 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. Ge-

bruik een tijdschakelaar en vergeet de buiten-
lamp niet.

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

•  Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Ge-
bruik raam, deurspion, intercom of kierstand-
houder. 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 inbrekers 
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.

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:
Katwoude
•  Wagenweg 2, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van gevel lichtreclame

Purmer
•  Oosterweg M 5, omgevingsvergunning, voor het 

veranderen van de kozijnen in de voorgevel van 
de woning

Verleend:
Zuiderwoude
•  Evenementenvergunning en ontheffing op grond 

van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ver-
leend voor de Lichtjestocht Zuiderwoude op 21 
december 2019

Opschorten beslistermijn:
Monnickendam
•  Julianalaan 39, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een uitbouw aan de zijgevel van de 
woning

Verlenging beslistermijn:
Monnickendam
•  Peerdecamp 30, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een tuinhuis

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Vergunning voor de verkoop van 

consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december  
2019, Noordeinde 12 in Monnickendam

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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)

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 49
5 december 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Woensdag 25 december en donderdag 26 december 
in verband met kerst
Woensdag 1 januari in verband met nieuwjaarsdag

Op donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis 
om 10 uur geopend voor het publiek in verband met 
een nieuwjaarsbijeenkomst.

HET GEMEENTEHUIS IS GESLOTEN OP DE VOLGENDE 
(FEEST)DAGEN

Een mooie najaarsochtend in de Purmer


