
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.

16/05  Zitting bezwaarschriftencommissie 
16/05  Voorbereidende vergadering
23/05  Raadsvergadering
27/05  Monumenten en Welstandscommissie

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN OP  
HEMELVAARTSDAG
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en is 
het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. 
In verband met Hemelvaartsdag is er op 30 mei 
geen avondopenstelling. Op de hoogte blijven 
van openingstijden, nieuws en informatie van 
gemeente Waterland? Bezoek onze website 
www.waterland.nl en volg ons via Twitter of Fa-
cebook!

ENQUÊTE WINTERTERRASSEN 
HORECA
Bewoners van de gemeente Waterland worden 
van harte uitgenodigd om de enquête over de 
winterterrassen bij horecagelegenheden in te 
vullen. Via www.waterland.nl/winterterrassen 
kunt u de korte vragenlijst online invullen. Het 
invullen duurt hooguit vijf minuten en kan tot 31 
mei 2019.

Winterterrassen
Sinds 2016 kunnen horecaondernemers een 
vergunning aanvragen om in de wintermaanden 
tussen 10.00 en 17.00 uur een terras te exploi-
teren. Verschillende horecaondernemers maken 
gebruik van deze mogelijkheid. De gemeente 
wil nu samen met bewoners en ondernemers 
evalueren hoe de winterterrassen bevallen. Aan 
de hand van de uitslagen van de enquête wordt 
gekeken of de vastgestelde beleidsregels voor 
terrassen (voor het onderdeel winterterrassen) 
worden aangepast. Uw mening telt; vul de en-
quête in!

DOELENERF MONNICKENDAM 
AFGESLOTEN
Van 20 mei tot naar verwachting 28 juni is het 
Doelenerf voor alle verkeer afgesloten. Dit 
is nodig in verband met herbestratingswerk-
zaamheden. Tevens worden er straatkolken 
bijgeplaatst in de Kloosterstraat voor de wo-
ningen 1 t/m 4. Wij verzoeken u vriendelijk 
om geen auto’s te parkeren op het Doelenerf   

tijdens de werkzaamheden. Voor vragen over 
de uitvoering kunt u contact opnemen met 
de toezichthouder de heer Bootsman via tel. 
(0299) 658573 of via email e.bootsman@
waterland.nl. Voor meer informatie zie www. 
waterland.nl.

DINSDAG 21 MEI DORPSSTRAAT 
UITDAM GEDEELTELIJK AFGESLOTEN
Op dinsdag 21 mei is de Dorpsstraat Uitdam van 
huisnummer 25 tot en met huisnummer 57 van-
wege reparatie aan het asfalt voor alle verkeer 
afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats 
tussen 7.00 en 12.00 uur. Tijdens de werkzaam-
heden worden verkeersregelaars ingezet op 
de hoek Rijperweg/Dorpsstraat en op de hoek 
Durgerdammerdijk/Durgerdammergouw. Voor 
vragen over de uitvoering kunt u contact opne-
men met toezichthouder de heer Bootsman via 
tel. (0299) 658573 of via email e.bootsman@
waterland.nl.

MONNICKENDAMMERRIJWEG 
(ILPENDAM) 21 MEI GEDEELTELIJK 
AFGESLOTEN
Op dinsdag 21 mei is de Monnickendammerweg 
in Ilpendam tussen  huisnummer 7 tot en met 
55 vanwege werkzaamheden aan het asfalt voor 
alle verkeer afgesloten. De werkzaamheden vin-
den plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. Er worden 
verkeersregelaars ingezet op de hoek Mon-
nickendammerrijweg/Overleek en op de hoek 
Dorpsstraat/Monnickendammerrijweg. Ilpen-

dam is tijdens de werkzaamheden bereikbaar 
via de N247/Jaagweg (N235) of via de Hofweg 
en Westerweg. Voor vragen over de uitvoering 
kunt u contact met de toezichthouder de heer 
Bootsman via tel. (0299) 658573 of via email  
e.bootsman@waterland.nl.

FILMOPNAMEN 2E WERELDOORLOG 
IN ILPENDAM EN WATERGANG
Op zaterdag 18 mei zijn er filmopnamen voor 
een  Tweede Wereldoorlogsfilm gepland. De 
Kerkstraat in Ilpendam is daarom van 06.00 
-14.00 uur afgesloten voor verkeer. Voor deze  
afsluiting wordt een omleidingsroute ingesteld 
via de Aalduikerweg-Merelstraat-Lepelaar-
straat-Fuutstraat-Tureluur-De Noord.
Het verkeer in  de dorpsstraat in Watergang kan 
tussen 14.00 en 18.00 uur hinder ondervinden 
van de filmopnamen. Dat gebeurt ter hoogte 
van de Dorpsstraat 66A en nabij de splitsing met 
de Kerkstraat .
LET OP: Er worden filmopnamen gemaakt voor 
een Tweede Wereldoorlogsfilm. Wij willen u in-
formeren dat er scenes uit een oorlogssituatie 
worden (na)gespeeld. Hiervoor worden onder 
andere uniformen, nepwapens en vlaggen met 
nazitekens gebruikt. Ook wordt er tijdelijk een 
nazivlag vanuit de toren van de kerk in Ilpendam 
gehangen. Er worden tijdens de opnamen in de 
omgeving borden geplaatst om aan te geven dat 
het om filmopnamen gaat en daarnaast hebben 
de bewoners in de directe omgeving van de film-
opnamen een bewonersbrief ontvangen.

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
Marken
• Kruisbaakweg 1, omgevingsvergunning, voor het  
 vervangen van de geldautomaat en het aanpas- 
 sen van de reclame-uiting

Monnickendam
• ‘t Spil 43, omgevingsvergunning, voor het ver- 
 vangen van de geldautomaat en het aanpassen  
 van de reclame-uiting
Uitdam
• Uitdammer Dorpsstraat 10, omgevingsvergun- 
 ning, voor het vervangen van de bestaande  
 kozijnen voor kunststof kozijnen

Verleend
Broek in Waterland
• Kerkplein, evenementenvergunning en ontheffing  
 voor het schenken van zwak-alcoholhoudende  
 dranken voor het evenement ‘Huiskamerfestival  
 Neeltje Pater’, 24 mei en 25 mei 2019, diverse  
 tijden

Ilpendam en Watergang
• Kerkstraat en Dorpsstraat, filmopnamen, Tweede  
 Wereldoorlogsfilm, 18 mei 2019, 06.00 – 13.00 uur  
 en 14.00 – 18.00 uur, tevens worden er verkeers- 
 afsluitingen doorgevoerd

Monnickendam
• Bereklauw 57, omgevingsvergunning, voor het  
 uitbreiden van de erker aan de voorgevel
• Tuinstraat 6, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een aanbouw
• Havenstraat 16, omgevingsvergunning, voor het  
 vervangen van de dakplaten van het kantoor en  
 de kantine

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 20
16 mei 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

BESTUURLIJKE TOEKOMST

EERSTE DISCUSSIEBIJEENKOMST 
ACHTER DE RUG 

Maandag 13 mei was de eerste discussiebij-
eenkomst voor de inwoners van de kernen 
Uitdam en Zuiderwoude. Ongeveer 25 be-
zoekers kwamen naar het dorpshuis in Zui-
derwoude om met ons en elkaar in gesprek 
te gaan over de bestuurlijke toekomst van 
Waterland. Voor ons was het spannend om 
te ervaren of de opzet van de bijeenkomst 
zoals wij die voor ogen hadden, zou slagen. 
En waarschijnlijk was het voor de inwoners 
spannend omdat vooraf niet helemaal duide-
lijk was hoe de discussies vorm zouden krij-
gen. Naar onze mening was het  een levendi-
ge bijeenkomst!

Het eerste plenaire en interactieve deel  gaf 
globaal inzicht in de voorkeuren van de be-
zoekers. Tijdens de gesprekken aan tafel 
kwamen meer specifieke aandachtspunten 
naar voren. Er werd goed met elkaar gespro-
ken om te bepalen wat uiteindelijk de twee 
belangrijkste voor- en tegenargument van 
de twee opties waren. En ook om te bepa-
len wat de belangrijkste (rand)voorwaarden 
waren voor het te nemen besluit, werd flink 
met elkaar overlegd. Wij danken alle betrok-
kenen voor hun inbreng! Alle input van de 
bijeenkomst is verzameld en wordt gebruikt 
om –samen met de opbrengsten van de 
nog komende gesprekken- een rapportage 
op te stellen. Met die rapportage gaat het 
college vervolgens aan de slag om een con-
cept-standpunt te formuleren.

De eerstvolgende discussiebijeenkomst is op 
20 mei voor de inwoners van Katwoude, Mon-
nickendam, Overleek en Purmer. Aanvang is 
19.30 uur en de bijeenkomst vindt plaats in 
het gemeentehuis. Bent u verhinderd om één 
van de bijeenkomsten bij te wonen? Op onze 
website www.waterland.nl/toekomst vindt u 
een invulformulier om ervoor te zorgen dat u 
toch uw stem kunt laten horen. Wij zien/ho-
ren u graag!

Op 23 mei 2019, van 7.30 tot 21.00 uur kunt u  
een stem uitbrengen voor de verkiezingen van 
de leden van het Europees Parlement.

Vervangende stempas 
Om te stemmen heeft u een stempas nodig. Als 
u geen stempas heeft ontvangen of deze niet 
meer kunt vinden, dan kunt u tot uiterlijk 22 
mei 2019, 12.00 uur persoonlijk (met legitima-
tie) bij de afdeling Publiekszaken, Pierebaan 3 
te Monnickendam, een vervangende stempas 
aanvragen. Alleen met de vervangende stem-
pas kunt u stemmen. Zonder stempas kunt u 
niet aan de stemming deelnemen. 

Identiteitsbewijs meenemen! 
Bij het uitbrengen van uw stem op 23 mei 2019 
moet u uw stempas én een identiteitsbewijs 
meebrengen. Het is niet mogelijk om alleen op 
vertoon van een identiteitsbewijs te stemmen. 
Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar 
zijn verlopen. Toegelaten Nederlandse identi-
teitsbewijzen zijn: paspoort; identiteitskaart; 
rijbewijs. Niet-Nederlanders kunnen zich iden-
tificeren met de volgende bewijzen: Neder-
landse documenten voor geprivilegieerden; 
paspoort van een EU-lidstaat*; identiteits-
kaart van een EU-lidstaat*; rijbewijs van een  
EU-lidstaat*; Nederlands verblijfsdocument.  

(* inclusief IJsland Liechtenstein en Noorwe-
gen).  

Meer informatie? 
Meer informatie over de verkiezingen en 
het stemmen (stempas, volmachtbewijs, 
stembureaus) kunt u op www.waterland.nl/ 
verkiezingen vinden. Bellen kan ook, via (0299) 
658 585. Onze collega’s van Publiekszaken 
staan u graag te woord.

VERKIEZINGEN 23 MEI 2019


