
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer 
per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar, 
u bent dus altijd welkom om vergaderingen bij te 
wonen. Aanvang is 19.30 uur. Voor de agendapun-
ten van de vergaderingen verwijzen wij u graag naar  
www.gemeenteraadwaterland.nl. De vergaderingen 
van de gemeenteraad kunt u live volgen via onze 
website en via Omroep PIM.  Zie voor  andere verga-
deringen ook onze agenda op www.waterland.nl.

08/07  Monumenten- en welstandscommissie 
11/07  Bezwaarschriftencommissie
11/07  Voorbereidende raadsvergadering en  

aansluitend raadsvergadering 

EIKENPROCESSIERUPS
Ook in Waterland zijn de eerste nesten van de eiken-
processierups gesignaleerd op het sportpark in Mon-
nickendam en inmiddels verwijderd. De omgeving is 
gecontroleerd op de aanwezigheid van eikenproces-
sierupsen en er zijn geen extra nesten gevonden. De 
gemeente heeft het betreffende gebied gemarkeerd 
met linten. Voor meer informatie over de eikenpro-
cessierups kunt u terecht op de website van de GGD 
Zaanstreek-Waterland: www.ggdzw.nl. Als u eiken-
processierupsen ontdekt in de openbare ruimte bin-
nen de bebouwde kom, meld dit dan bij de gemeente. 
U kunt een online melding doen (kies voor diversen) 
of contact opnemen via (0299) 658 585. Als u in uw 
eigen tuin eikenprocessierupsen aantreft, ga dan niet 
zelf de rupsen bestrijden. Huur daarvoor een deskun-
dig bedrijf in. 

HET BROEDSEIZOEN IS VOORBIJ! 
WANDELPADEN ZIJN WEER OPEN!

Sinds 1 juli zijn alle wandelroutes in onze gemeente 
weer open. Via klaphekjes en bruggetjes kunt u weer 
wandelen door het Waterlandse landschap. Sommi-
ge paden zijn drie maanden dicht geweest i.v.m. rust 
voor de vele weidevogels die in ons gebied broeden. 
Inmiddels kunnen de jonge vogels zichzelf redden en 
kan het gras weer gemaaid worden. Het beheer van 
het Wandelnetwerk Noord-Holland wordt uitgevoerd 
door Recreatie Noord-Holland. Op de website www.
wandelnetwerknoordholland.nl vindt u alle informa-
tie over wandelen in onze gemeente en de rest van 
de provincie. 

KOM UIT JE SCHULD
De gemeente Waterland doet mee aan de landelijke 
campagne “Kom uit je Schuld” want ook in Waterland 
zijn veel mensen met problematische schulden. De 
campagne wil dat mensen met schulden eerder hulp 
zoeken, maar ook begrip kweken bij het grote publiek 

over de dagelijkse dilemma’s waar schuldenaren mee 
worstelen. Er rust een groot taboe op het hebben van 
schulden waardoor mensen vaak veel te lang wach-
ten met het zoeken van hulp. Door schaamte trekken 
de mensen zich terug en stapelen de geldzorgen zich 
op. We moeten van het taboe af en mensen moeten 
zo snel mogelijk hulp zoeken. De gemeente Water-
land werkt samen met de Kredietbank Nederland om 
te helpen.

In geval van crisis
Dreigt u uit huis gezet te worden? Of wordt uw ener-
gie of water binnenkort afgesloten door betalingsach-
terstanden? Neem dan contact op met de gemeente 
via telefoonnummer (0299) 658 585. 
Zijn uw schulden nog niet problematisch? Neemt u 
dan contact op met de gemeente via telefoonnum-
mer (0299) 658 585 of rechtstreeks met de Krediet-
bank Nederland via www.kredietbanknederland.nl.  
U krijgt persoonlijk advies en uw financiële positie 
wordt goed in kaart gebracht. Het is ook mogelijk om 
online schuldhulp te krijgen bij de kredietbank. De 
gemeente Waterland wil u helpen, maar u moet de 
eerste stap echt zelf zetten. Beantwoord de vragen op 
de website van de Kredietbank en u komt bij de juiste 
pagina met informatie. Voor meer informatie kijk op 
www.waterland.nl/schuldhulp. Voor meer informatie 
over de campagne www.komuitjeschuld.nl.

DORPSSTRAAT IN WATERGANG VANAF 
NUMMER 50 TOT BRUG AFGESLOTEN
In de week van maandag 8 juli tot waarschijnlijk vrij-
dag 26 juli starten de herbestratingswerkzaamheden 
van een gedeelte van de Dorpsstraat in Watergang. 
Ook zal er aan de bermkant een extra grasbetontegel 
worden aangebracht. Het betreft het gedeelte vanaf 
Dorpsstraat 50 tot de brug nabij Dorpsstraat 56. Tij-
dens deze periode is het wegvak afgesloten voor al 
het doorgaande verkeer, uitgezonderd de hulpdien-
sten. Neemt u voor meer informatie contact op met 
de toezichthouder, de heer J. Tol telefoon (0299) 658 
655 of via de email op j.tol@waterland.nl. 

AFSLUITING HEFBRUG (BERNHARD-
LAAN) - N247 IN MONNICKENDAM
In de nacht van woensdag 10 juli tussen 01.00 en 
05.00 uur is de Bernhardlaan afgesloten.
Dit is nodig omdat de provincie Noord-Holland pre-
ventief onderhoud gaat uitvoeren aan de hefbrug in 
de Bernhardlaan-N247. Het verkeer wordt met gele 
borden omgeleid en dient rekening te houden met 
een extra rijtijd van vijf minuten. De hefbrug gelegen 
in de Bernardlaan is volledig afgesloten tussen de 
toe- en afrit van de N247 en kruising Nieuwpoort-
slaan - De Zarken. Het verkeer richting het noorden 
wordt omgeleid via De Zarken, Kerkstraat, Noordein-
de, Grafelijkheidsluis en Nieuwendam. Het verkeer 
richting het zuiden wordt omgeleid via Nieuwendam, 
Grafelijkheidsluis, Noordeinde, Haringburgwal, Ha-

venstraat, Zuideinde en Bernhardlaan. Vrachtver-
keer, agrarische voertuigen en/of overige voertui-
gen langer dan 10 meter en/of zwaarder dan 18 ton 
kunnen gedurende de nachtafsluiting tussen 01:00 
en 05:00 uur geen gebruik maken van de omleidings-
route door het centrum van Monnickendam en die-
nen hun reis- dan wel routeschema aan te passen aan 
deze beperking. Meer informatie: het Servicepunt 
van de provincie via (0800) 0200 600 (gratis) of per 
mail: servicepunt@noord-holland.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. 

Aanvraag
Monnickendam
•  Noordeinde 21A, omgevingsvergunning, realise-

ren van bergingen op het achtererf
•  Zuideinde 7, omgevingsvergunning, wijzigen van 

en het gevel aanzicht
•  Pierebaan 5, omgevingsvergunning, kappen van 

een boom

Verleend
Broek in Waterland
•  Kerkplein 11, omgevingsvergunning, wijzigen van 

twee naar drie kamers voor kleinschalig toeris-
tisch overnachten

Ilpendam
•  verschillende locaties in Ilpendam, evenementen-

vergunning, 6 juli van 16.00 – 22.00 uur, Wijnroute 
Ilpendam

•  Overleek 17, omgevingsvergunning, bouwen van 
twee nieuwe loodsen

•  Niesenoortsburgwal 14, omgevingsvergunning, 
realiseren van een dakkapel

•  Pierebaan tegenover 5, omgevingsvergunning, 
realiseren van een speelveld

•  Beuqz, eten & drinken, evenementenvergunning, 
5, 6 en 7 juli, organiseren en houden van een eve-
nement tijdens het Jan Haring Weekend

•  Haringburgwal 3, terrasvergunning, 1 maart tot en 
met 31 oktober 2019-2023, exploiteren van een 

gevelterras en een terras nabij het water
•  Zuideinde, evenementenvergunning, vrijdag 5 juli 

van 14.00 – 19.00 uur, Fridaymarkt Monnicken-
dam

•  ’t Schulpzand, evenementenvergunning, vrijdag 
5 juli van 14.00 – 23. 00 uur, Bier & BBQ festival 
Monnickendam

Zuiderwoude
•  Aandammergouw 10, omgevingsvergunning, rea-

liseren van sleufsilo’s

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

Op uitnodiging van burgemeester Luzette Kroon 
verzamelden zich vrijdag 28 juni een veertigtal 
wethouders, burgemeesters, gedeputeerden 
van de provincie Noord-Holland, vertegenwoor-
digers van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en van landbouworganisatie 
LTO in de Grote Kerk in Monnickendam. Doel 
van het Metropool Regio Amsterdamcongres 
was om informatie te delen, inspiratie op te 
doen en op een creatieve manier met het “Het 
landschap van de Toekomst” bezig te zijn. De 
verstedelijking en grote ruimtelijke opgaven 
(woningbouw, windmolens en zonnepanelen) 
en niet te vergeten de bodemdaling zetten het 
landschap van Zaanstreek-Waterland onder 
toenemende druk.

 

Op het congres stond het landschap Zaan-
streek-Waterland centraal en de keuzes die 
bestuurders daarover gaan maken. Het congres 
heeft de bestuurders op creatieve wijze geïnspi-
reerd om die keuzes te kunnen maken.

BESTUURDERS VAN ZAANSTREEK-WATERLAND BUIGEN ZICH 
OP CONGRES OVER “HET LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST”

VETERANENDAG 25 JUNI IN MON-
NICKENDAM
Op 25 juni j.l. ontvingen de burgemeesters Luzette 
Kroon van de gemeente Waterland, Lieke Sievers 
van de gemeente Edam-Volendam en Anne Lize 
van der Stoel van de gemeente Landsmeer de ve-
teranen uit hun gemeenten. Deze waren in grote 
getale gekomen naar het gemeentehuis in Monnic-
kendam.
Na een Oosterse maaltijd sprak Rahmon Zonder-
van, veteraan uit Marken, over zijn bijzondere 
ervaring in Afghanistan, zijn verwondingen en 
zijn kracht om via de sport te herstellen. Op dit 
moment is hij betrokken bij de organisatie van de 
Invictus Games 2020 in Den Haag. Daarna was het 

woord aan de Staatssecretaris van Defensie, me-
vrouw Barbara Visser. Zij zocht met name de inter-
actie met de veteranen.  Gezien de vele positieve 
geluiden zal dit evenement ook volgend jaar geza-
menlijk plaatsvinden.

BESTUURLIJKE TOEKOMST

TERUGBLIK OP BIJEENKOMSTEN EN 
ONLINE PEILING
Laatste bijeenkomsten voor ondernemers en 
bewoners Ilpendam/Watergang. Vorige week 
was er een bijeenkomst speciaal voor onder-
nemers georganiseerd. Op woensdag was de 
laatste bijeenkomst in Ilpendam/Watergang. 
Vorige week sloot ook de mogelijkheid om on-
line de voorkeuren aan te geven. Deze online 
vragenlijst is 456 keer ingevuld. Het college van 
B&W gaat zich in de zomerperiode beraden op 
een standpunt over de bestuurlijke fusie. Daar-
bij worden de uitkomsten van de bijeenkomsten 
en de online peilingen betrokken. Over dit con-
cept besluit gaat het college na de vakantieperi-
ode weer in gesprek met bewoners. Al deze be-
vindingen worden verwerkt in een voorstel voor 
de gemeenteraad, die voor het eind van het jaar 
het uiteindelijke besluit neemt. Voor meer in-
formatie: www.waterland.nl/toekomst.


