
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.

13/06 Bezwaarschriftencommissie
20/06 Voorbereidende raadsvergadering
27/06 Raadsvergadering
 

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!
Heb jij dienstverlening hoog in het vaandel? En wil 
je werken aan uitdagende opdrachten en je eigen 
ontwikkeling? Op dit moment zijn wij op zoek naar 
diverse nieuwe collega’s:
• Beleidsmedewerker Wmo (30 uur per week)
• Inkomensconsulent (32 uur per week)

Bekijk de volledige vacatures op 
www.waterland.nl/vacatures. 

MILIEUSTRAAT (GROFVUIL) PER 
1 AUGUSTUS NAAR PURMEREND
Per 1 augustus 2019 sluit de milieustraat Waterland 
aan het Galgeriet in Monnickendam. Bewoners van 
Waterland kunnen vanaf die datum hun grofvuil 
brengen naar de Milieustraat Purmerend, Van IJsen-
dijkstraat 186, 1442 LC, Purmerend.
 
Verhuizing noodzakelijk 
De verhuizingen van de gemeentewerf en mili-
eustraat zijn noodzakelijk omdat de huidige locatie 
vrijgemaakt moet worden voor de ontwikkeling van 
het bedrijventerrein Galgeriet.  

Ruimere openingstijden
Het voordeel van de milieustraat Purmerend zijn de 
ruimere openingstijden. Op maandag van 9.00 tot 
12.00 uur en van 12.30 tot 15.45 uur, Dinsdag t/m 
vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.45 
uur en op zaterdag van 8.30 tot 14.30 uur. Let op bij 
de milieustraat Purmerend moet u zich legitimeren 
met een geldig legitimatiebewijs. 

Extra service
De grofvuil ophaalregeling blijft van kracht in Water-

land. Na aanmelding kunnen bewoners hun grofvuil 
één keer per maand thuis laten ophalen.  Boven-
dien komt er als extra service voor de kernen van 
Ilpendam, Broek in Waterland en Monnickendam de 
mogelijkheid om het grof tuinafval/snoeiafval twee 
keer per jaar aan te bieden. Zoiets gebeurt nu ook 
al in Marken. Nadere informatie over deze regeling 
volgt nog.

Wat brengt u weg naar de milieustraat
Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval/snoeiafval, 
klein chemisch afval, meubilair, elektronische ap-
paraten, bouw- en sloopafval en puin. Voor de exac-
te lijst kijk op de website.

Meer informatie
Voor meer informatie: www.waterland.nl/ 
milieustraat.

DENK MEE OVER HET OV IN 
ZAANSTREEK-WATERLAND!
De Vervoerregio Amsterdam heeft het ontwerp Pro-
gramma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van 
het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland 
vrijgegeven voor inspraak. Van 3 juni tot en met 14 
juli ligt het ontwerp programma van eisen ter inzage 
en kunnen inwoners, bedrijven en belangenorgani-
saties een reactie indienen. 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Het ontwerp PvE is te vinden op www.vervoer 
regio.nl. Reacties kunnen tot en met 14 juli worden 
gemaild naar pvezawa2022@vervoerregio.nl. De 
vervoerregio is telefonisch te bereiken via telefoon-
nummer (020) 5273700.

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
Ilpendam
• Hofweg 9, omgevingsvergunning, voor het aan- 
 leggen van een tweetal dammen met duikers en  
 het verbreden van een waterloop

Monnickendam
• Zuideinde 28B, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van twee dakkapellen in het linker  
 zijdakvlak
• Noordervesting 6 WS, omgevingsvergunning,  
 voor het wijzigen van de kozijnen en gevel- 
 bekleding
• Pierebaan 2, omgevingsvergunning, voor het  
 kappen van een boom

• De Zarken 2, omgevingsvergunning, voor het  
 kappen van een beuk
• Niesenoortsburgwal 14, omgevingsvergunning,  
 voor het realiseren van een dakkapel

Uitdam
• Uitdammer Dorpsstraat 47A, omgevingsvergun- 
 ning, voor het bouwen van een nieuwe woning

Watergang
• De Dollard 30, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van twee overhead deuren en een  
 kozijn opening

Verleend
Monnickendam
• Pieter Appelplein 49, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een dakopbouw en het plaat- 
 sen van een dakkapel
• Dissel 18, omgevingsvergunning, voor het realise- 
 ren van een dakkapel aan de voorzijde
• Petrus Nahuysplantsoen 65, voor het realiseren  
 van een dakopbouw met dakkapellen
• De Zarken 2, omgevingsvergunning, voor het  
 kappen van een beuk

• Pierebaan 2, omgevingsvergunning, voor het  
 kappen van een boom

Watergang
• Kanaaldijk 17, omgevingsvergunning, voor het  
 verhogen van de beschoeiing en aangrenzende  
 gronden
• De Dollard 30, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van twee overhead deuren en een  
 kozijn opening

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage
• Bekendmaking, verleende evenementenvergun- 
 ning, Springparty Broek in Waterland, 15 juni van  
 16.00 – 01.00 uur,  Kerkplein in Broek in Water- 
 land. 

Verlening beslisstermijn
Uitdam
• Zeedijk 2, omgevingsvergunning, voor het realise- 
 ren van een tijdelijke feesttent

Voornemen uitschrijven uit de BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig 
is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het 

college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat zij het voornemen heeft om de onderstaan-
de persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basis-
registratie personen (BRP).
• K.A. Kallas, geboren op 26 mei 1992
• W.W.H. Bach, geboren op 21 mei 1991
• G.G.M. Davids, geboren op 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. 

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit 
voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na bekend-
making uw zienswijze schriftelijk of mondeling toe-
lichten bij afdeling Publiekszaken. Na de zienswijze-
termijn nemen wij een definitieve beslissing.

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
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BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

BESTUURLIJKE TOEKOMST

TOEKOMST VAN WATERLAND: ON-
LINE UW MENING GEVEN KAN OOK, 
172 BEWONERS GINGEN U AL VOOR

Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan 
we fuseren? Dat is de vraag die aan de inwo-
ners van Waterland wordt gesteld door het 
college van Burgemeester en Wethouders. 
Er zijn over dit onderwerp al vier discussie-
bijeenkomsten georganiseerd en u kunt nog 
op 17 juni in Broek in Waterland terecht, op 
24 juni is er een speciale bijeenkomst voor 
ondernemers en de laatste discussiebijeen-
komst is op 26 juni in Ilpendam.

U kunt natuurlijk ook tot 26 juni online uw 
mening geven. Kijk op www.waterland.nl/
toekomst en vul de vragenlijst in. Al 172 men-
sen hebben de tijd genomen om de enquête 
in te vullen en wat opvalt, is dat inwoners 
heel uitgebreid aangeven wat ze belangrijk 
vinden aan zelfstandig blijven of fuseren.

Verantwoordelijk wethouder Ton van Nieuw-
kerk: “We zijn nu halverwege het traject 
waarbij de bewoners aan zet zijn. Via bijeen-
komsten in de kernen en online kan iedereen 
zijn zegje doen. Het college wil op basis van 
deze participatie van bewoners een concept 
besluit aan de gemeenteraad voorleggen. We 
willen dus een besluit nemen waar draagvlak 
voor is onder onze inwoners. In september 
gaan we als college eerst, op basis van wat 
we gehoord hebben, ons standpunt aan be-
woners toelichten en bespreken. Daarna gaat 
het voorstel naar de gemeenteraad die, zoals 
altijd, uiteindelijk het besluit neemt.” 

Op vrijdag 7 juni 2019 heeft burgemeester  
Luzette Kroon de echtparen in het zonnetje ge-
zet die in de eerste helft van 1969 zijn getrouwd 
en nu dus hun 50-jarig huwelijksjubileum vie-

ren. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wer-
den veel herinneringen opgehaald en ervarin-
gen gedeeld. De echtparen gingen na afloop 
met de burgemeester op de foto.

Uit respect en waardering voor hun bijdrage 
aan vrede en veiligheid van ons land en ook 
daarbuiten, bieden de burgemeesters van de 
gemeenten Waterland, Edam-Volendam en 
Landsmeer de veteranen, die in hun gemeen-
ten wonen, een bijzondere avond aan.  Deze 
bijeenkomst voor oude, maar zeker ook voor 
jonge veteranen vindt plaats op dinsdag 25 
juni a.s. om 17.30 uur in het gemeentehuis in 
Monnickendam, Pierebaan 3. 
Gestart wordt met een Indisch buffet. Gast-

sprekers zijn de staatssecretaris van De-
fensie Barbara Visser en veteraan Rahmon 
Zondervan, betrokken bij de Invictus Games 
2020 in Nederland. Heeft u wel een uitno-
diging gekregen en nog niet gereageerd, of 
kent u een veteraan die niet is aangesloten 
bij het Veteraneninstituut? U bent harte wel-
kom. Aanmelden kan nog tot 14 juni a.s. bij  
kabinet@waterland.nl of telefonisch bij Lucie 
van Vliet-Berndsen van de gemeente Water-
land,  0299-658694/0615011909. 

BURGEMEESTER ONTVANGT “GOUDEN” ECHTPAREN

REGIONALE VETERANENBIJEENKOMST OP DINSDAG 25 JUNI A.S.


