
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.

07/03  Voorbereidende raadsvergadering
14/03  Raadsvergadering
18/03  Monumenten en welstandscommissie 
21/03  Bezwaarschriftencommissie 

VOORKOM WONINGINBRAAK
Inbrekers zien ‘s avonds aan onverlichte huizen 
dat de bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn 
er minder mensen op straat, waardoor de socia-
le controle sterk vermindert. Samen met diverse 
partners, zoals politie en woningcorporaties, 
werken wij aan een veilige woonomgeving voor 
de bewoners van Waterland. Maar weet u dat u 
zelf ook maatregelen kunt nemen om inbraak te 
voorkomen?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op:
•  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. Gebruik 
een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp 
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 andere 

hulpmiddelen bij uw woning staan die het mak-
kelijk 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 ge-
drag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans 
op een inbraak. Kijk voor meer informatie en pre-
ventietips op de website www.politie.nl.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op www. 
officielebekendmakingen.nl, ons officiële medi-
um voor bekendmakingen. Via onze website www. 
waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze bekend-
makingen eveneens raadplegen. Hebt u geen computer? 
In het gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage. 

Aanvraag
Broek in Waterland
•  Broekermeerdijk 26 WS, omgevingsvergunning, 

verbouwen van bestaande woonark

Verleend:
Monnickendam
•  Nieuwpoortslaan 44, omgevingsvergunning, bou-

wen van een berging
•  Kerkstraat 21, omgevingsvergunning, plaatsen 

van een dakkapel in het linkerzijgeveldakvlak
•  Houtrib 104, omgevingsvergunning, plaatsen van 

een dakkapel in het voorgeveldakvlak
•  Dissel 43, omgevingsvergunning, bouwen van 

een uitbouw tussen de schuur en de woning
•  Teding van Berkhoutplantsoen 1, omgevingsver-

gunning, plaatsen van een kozijn en maken van 
een metselwerk borstwering

•  Pierebaan, standplaatsvergunning, verkopen en 
bereiding van gegrilde kipproducten voor vijf jaar 
op de maandag 

Watergang
•  Kanaaldijk 93 H WS, omgevingsvergunning, reali-

seren van een bed and breakfast in een bijgebouw

Purmer
•  Oosterweg M 30, omgevingsvergunning, bouwen 

van een schuur

Uitdam
•  Rijperweg 4 en Zeedijk 3, omgevingsvergunning, 

verplaatsen van een dam

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage legging:
•  Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente 

Waterland

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

VOORTGANG PROCES 
BESTUURLIJKE TOEKOMST

Zoals eerder gemeld bestaat het proces 
rondom de Bestuurlijke Toekomst van Wa-
terland uit drie fases. In de eerste fase zijn 
er de denksessies geweest en de twee fase 
bestond uit het ophalen van reacties van de 
gemeentebesturen van de ons omringende 
gemeentes. Die reacties zijn nu binnen en 
vindt u bij de downloads op onze website 
www.waterland.nl. 
Deze reacties vormen samen met de drie Ar-
gumentenkaarten de basis voor de gesprek-
ken die we met u willen voeren. Daar gaan we 
snel mee starten. Het startsein voor die dis-
cussiebijeenkomsten is op 16 april a.s. Dan 
vindt er ’s avonds een kick-off plaats in De 
Bierderij in Monnickendam. Het programma 
is zo goed als rond. Binnenkort volgt nadere 
informatie.
Daarna gaan we in de periode mei/juni de 
kernen in om met u in discussie te gaan. Die 
bijeenkomsten organiseren we samen met de 
dorps- en kernraden. In elke kern gaan we op 
dezelfde manier met de inwoners in gesprek. 
Dat doen we plenair in een interactief deel 
en daarna in gesprekgroepen. Zodra de data 
bekend zijn, volgt daarover meer informatie. 
Houdt u de berichten over de bestuurlijke 
toekomst dus goed in de gaten!

BESTUURLIJKE TOEKOMST
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:

Griffier (voor 30-36 uur per week)
We zoeken een griffier die zijn of haar mannetje/vrouwtje staat. Gezien de schaalgrootte van 

de gemeente Waterland is de raadsgriffier een praktisch ingestelde denker en doener met 
hands-onmentaliteit, die werkzaamheden van verschillend niveau kan uitvoeren. Om de inhoud 
van de functie goed te kunnen vormgeven, is een dosis relativeringsvermogen en gevoel voor 
humor op zijn tijd nodig. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en geeft mede 

vorm aan de samenwerking van de raad met het college van B&W, de gemeentesecretaris en de 
ambtelijke organisatie. Bekijk de volledige vacature op www.waterland.nl/vacatures  

Twee beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening (voor 36 uur per week)
Jouw taak is het om planologische initiatieven te begeleiden. Samenwerken is daarbij belangrijk. 
Je wilt graag samen optrekken met onze inwoners en hen zo goed mogelijk helpen. Je denkt met 
ze mee, je informeert hen over de spelregels en de voortgang. Wij zoeken een collega met enige 
jaren werkervaring  op het vakgebied, uitstekende sociale vaardigheden en heel belangrijk: een 

dienstverlenende houding. Bekijk de volledige vacature op www.waterland.nl/vacatures  

Voor gemeenten Waterland en Landsmeer: een HR adviseur (voor 24 uur per week)
Jij bent een onmisbare schakel in ons HR team die de verbinding vormt tussen CAR-UWO en 

de uitvoering van het arbeidsrecht door de WNRA. Jij kent de gemeentelijke 
besluitvormingsprocessen en de rollen die daarmee samenhangen. Je adviseert over (nieuwe) 
wetgeving, actualiseert bestaande regelingen en ontwikkelt nieuw beleid. Bekijk de volledige 

vacature op www.waterland.nl/vacatures  

Beleidsmedewerker Openbare orde & veiligheid (voor 36 uur per week)
Je bent de schakel tussen het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. Vanuit je rol adviseer je 
de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders en legt verbinding met de an-
dere beleidsdomeinen. Je vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in beleid en schrijft heldere 
en bondige advies- en beleidsnota’s. Als Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid geef  

je uitvoering aan veiligheidsprojecten op het gebied van integrale veiligheid. Bekijk de volledige 
vacature op www.waterland.nl/vacatures 

Op 20 maart 2019, van 7.30 tot 21.00 uur kunt u  een 
stem uitbrengen voor de gecombineerde verkiezin-
gen van de provinciale staten en het waterschap Hol-
lands Noorderkwartier.

Stempas 
U ontvangt uiterlijk 6 maart 2019 uw stempas. Met 
deze stempas kunt u in elk willekeurig stembureau in 
de gemeente Waterland uw stem uitbrengen. Bewaar 
de stempas goed, want zonder de op naam gestelde 
stempas kunt u niet stemmen. Voor deze verkiezing 
moet u beide stempassen (provinciale staten en wa-
terschap meebrengen). 
Als u geen stempas heeft ontvangen of niet meer 
kunt vinden, dan kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019, 

12.00 uur persoonlijk (met legitimatie) een vervan-
gende stempas aanvragen. Dit doet u bij de afdeling 
Publiekszaken, in het gemeentehuis Pierebaan 3 te 
Monnickendam. Alleen met de vervangende stempas 
kunt u stemmen. Zonder stempas kunt u niet aan de 
stemming deelnemen. 

Iemand anders voor u laten stemmen 
(volmacht)
Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een 
andere kiesgerechtigde namens u te laten stemmen. 
Deze gemachtigde mag alleen voor u stemmen gelijk-
tijdig met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem. 
Let op: de gemachtigde moet bij het stemmen uw 
geldige legitimatiebewijs (of een kopie ervan) kun-
nen tonen. 
Er zijn twee manieren om een volmacht te regelen:
1.  Een volmacht die u zelf kunt regelen. Men noemt 

dit onderhandse volmacht
2.  Een schriftelijke volmacht aanvragen uiterlijk op 16 

maart 2018

1. Onderhandse volmacht 
U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan 
een andere kiesgerechtigde in de gemeente Water-
land. U kunt deze volmacht zelf regelen via de ach-
terzijde van uw stempas. Daar vindt u het volmacht 
bewijs. Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw 
handtekening. Laat de persoon die u machtigt ook 
zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs. Geef 
de gemachtigde uw niet langer dan 5 jaar verlopen 
identiteitsbewijs (of een kopie ervan) mee. Uw ge-
machtigde moet dit bij het stembureau overleggen.

2. Schriftelijk aangevraagde volmacht
Met een schriftelijk aangevraagde volmacht kunt  u 
aan een andere kiesgerechtigde die ook in de ge-
meente Waterland zijn/haar stem uit moet brengen, 
een schriftelijke volmacht invullen. Voor het stem-
men per schriftelijke volmacht kunt u het aanvraag-
formulier om bij volmacht te stemmen downloaden of 
telefonisch aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, 
bureau Verkiezingen (0299) 658 585.

Meld op het formulier de naam, geboortedatum en 
adres van de persoon die u machtigt. Laat de ge-
machtigde zelf op het formulier verklaren dat hij 
bereid is als gemachtigde op te treden. Onderteken 
beiden het formulier. Dit formulier moet uiterlijk 15 
maart 2019 bij de afdeling Publiekszaken binnen zijn. 
Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs.  

Let op: Hebt u een volmacht aan iemand anders ge-
geven? Dan kunt u de volmacht niet meer intrekken. 
U mag nu niet zelf meer gaan stemmen. (Het is straf-
baar om te komen stemmen als u iemand anders al 
hebt gemachtigd.)

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

20 MAART: VERKIEZINGEN


