
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.

05/09 Voorbereidende vergadering
 gemeenteraad
12/09 Commissie bezwaarschriften
14/09 Open Monumentendag
16/09 Vergadering Monumenten- 
 en welstandscommissie

14 SEPTEMBER 
OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 14 september is het weer Open Mo-
numentendag. Ook in gemeente Waterland zijn 
diverse monumenten te bezichtigen. Het thema 
is ditmaal “Plekken van plezier”. Open Monu-
mentendag wordt georganiseerd door een sa-
menwerking van Gemeente Waterland, Stich-
ting Promotie Waterland en Vereniging Oud 
Monnickendam. In de (digitale) flyer vindt u alle 
informatie over de monumenten en de locaties. 
Van harte aanbevolen!

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:
Broek in Waterland

•  Noordmeerweg 1 A, omgevingsvergunning, voor 
het vernieuwen en veranderen van een aanbouw 
aan de achtergevel van het woonhuis

Monnickendam
•  Nieuwe Zijds Burgwal 53, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van PV-panelen op het woon-
huis

•  Rozendaal 1, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen op een bijbehorend 
bouwwerk op het perceel

Watergang
•  Kanaaldijk 93, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen van een schuur

Verleend:
Ilpendam
•  Rondom het Dorpsplein en Aalduikerweg, evene-

mentenvergunning, Braderie, 28 september 2019 
van 11.00 – 15.00 uur, Voor de jaren 2020-2021 
geldt  dezelfde datum en tijdstip

Weigering:
Monnickendam
•  Jan Persijnlaan 13, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een erfafscheiding aan de voor-
zijde

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, RETIFICATIE Vastgesteld bestem-

mingsplan ‘Monnickendam – Gemaal De Poel’
•  Bekendmaking, Wijzigingsplan Hofweg 5 in  

IIpendam
•  Bekendmaking, Beschikking afwijzing verzoek tot 

maatwerkvoorschriften, Sail en Surf Center Mon-
nickendam, gelegen aan Galgeriet 5g te Monnic-
kendam 

•  Bekendmaking, wijziging van de Financiële veror-
dening gemeente Waterland 2016
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BESTUUR

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf (tot aan verhuizing naar nieuwe werf in Katwoude): 
Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam (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

UITREIKING KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING
In Zuiderwoude heeft locoburgemeester Bas 
ten Have op 31 augustus een Koninklijke On-
derscheiding uitgereikt aan de heer Honingh 
(Klaas-Johan). De heer Honingh is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt 
deze onderscheiding voor o.a. zijn vele vrijwilli-
ge verdiensten en zijn verbindende rol voor het 
dorp Zuiderwoude. Deze bijzondere gebeurtenis 
vond plaats tijdens de afsluiting van het jaarlijk-
se drie dagen durende Oranjefeest.

Toelichting
De heer Honingh is vanaf 1993 vrijwilliger bij 
de Stichting Oranje Comité Zuiderwoude. Sinds 
1998 is hij ook vrijwilliger bij Staatsbosbeheer 
Waterland. Hij zet zich in voor het onderhoud van 
de natuur en fungeert als gids en schipper voor 
natuurexcursies. Hij onderhoudt de excursie-

Colofon
Tekst & fotografie Gemeente Waterland 
i.s.m. SPW en Vereniging Oud Monnickendam
Vormgeving & Productie LassooyDesign BNO

Zuideinde 2, VVV-kantoor (RM)
Hier vindt u het oorspronkelijke brug - en sluiswachtershuis en tolhuis (Accyns-
huys), met klokgevel uit de 18e eeuw. In de kelder is nog de waterput te zien van
waaruit de handelsschepen die op de Oostzee voeren nog voor het laatst vers
drinkwater konden verkrijgen voordat zij de lange zeereis vanuit de Zuiderzee
aanvingen. Sinds 2011 is het huis in gebruik door VVV en Stichting Promotie 
Waterland, die de Open Monumentendag mede organiseert.

Zuideinde 39, De Lutherse kerk (RM)
Deze schuilkerk werd in 1640 gebouwd in de tuin van een ander gebouw.
De ingang was eerst aan het Zuideinde door een klein poortje van het voorge-
bouw (gesloopt in 1805). De huidige voorgevel is van 1838. De zwanen zijn het 
Lutherse symbool voor zelfopoffering. Het symbool is afkomstig van Johannes 
Huss (naam is het Tsjechische woord voor gans), die bij zijn terechtstelling zei 
dat een zwaan zou verrijzen. In de kerk is een orgel te zien dat is gebouwd door 
Gerstenhouwer (1782) en is gerestaureerd in de 19e eeuw. De koperen doopbo-
gen, koperen kronen en de lezenaar met het door een zwaan gedragen wapen 
van Alkmaar zijn uit de 17e eeuw. Het verdere interieur is eind 18e eeuws. De 
preekstoel en doopbanken zijn uit 1790. Het reliëf in rococostijl stelt de droom 
van Jacob voor. De psalmborden zijn uit 1772.

Sportpark Markgouw (naast Sullivan’s), archeologische werkgroep Waterland
Sinds dit jaar is de werkgroep gehuisvest aan de Markgouw. De leden van de 
werkgroep houden open huis en u kunt bijvoorbeeld de mooi opgestelde eigen 
collectie bewonderen. Zie ook www.archeologiewaterland.nl 

ZUIDERWOUDE
Zuiderwouder Dorpsstraat 1, Kerk (RM)
Zuiderwoude is het oudste dorp van Waterland. In de 11e eeuw stond op de plaats 
van de huidige kerk al een kapel. In plaats van een in 1878 gesloopte grote kerk 
kwam de huidige nieuwe kleinere kerk. Wel bleven de unieke zes-
kantige preekstoel met prachtig houtsnijwerk, het torenuurwerk en de mooiste 
grafzerken uit de oude kerk behouden. De twee predikantenborden met de namen 
van alle voorgangers vanaf 1585 zijn tot op heden bijgewerkt met nu voor het 
eerst een vrouwelijke voorganger. 
Tijdens de restauratie van de kerk in 2006 is een mooi orgel geplaatst met een 
prachtig pijporgelfront van H. Knipscheer uit 1879. De akoestiek in de kerk is 
uitzonderlijk geschikt voor dit kleine orgel en voor kleine concerten. Deze worden 
met regelmaat door de Catharina Stichting Zuiderwoude in de kerk georganiseerd.

BROEK IN WATERLAND
Kerkplein 13, Kerk (RM)
De Nederlands Hervormde Kerk in Broek en Waterland, oorspronkelijk gewijd aan 
St. Nicolaas, is een tweebeukige kerk in laat-gotische stijl. In de 15e eeuw verrezen 
kort na elkaar het schip met koor en de noorderzijbeuk op de middeleeuwse 
fundamenten. In 1628 werd na een brand het koor en schip hersteld. Een verlen-
ging van de noordbeuk volgde in 1639. De torenlantaarn dateert uit 1648 en bevat 
een door Henricus Meurs gegoten klok uit 1624. In het bijzondere 17e-eeuwse 
interieur zijn op de twee tongewelven schilderingen uit circa 1700 met gevleugelde 
putti en guirlandes te bezichtigen. Tot de inventaris behoren een gebrandschilderd 
venster uit circa 1640, een preekstoel uit 1685 met koperen lessenaar uit 1789, een 
17e-eeuws doophek met een koperen boog wapenschildje uit 1685, een koperen 
voorzangerslessenaar uit 1660, 17e-eeuwse banken, en een door W. Beekes 
gebouwd orgel uit 1832. 
Er is in de kerk voor d 1,- een boekje met een wandeling door Broek te koop.

Open monumentendag 2019
Thema: Plekken van plezier

Zaterdag 14 september  
van 11.00 – 16.00 uur

INLOOP/INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
OVER ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS
Gemeente Waterland is van plan om in het centrum van Monnickendam en op Marken onder-
grondse afvalcontainers voor restafval en PMD (Plasticverpakkingen, Metaalverpakkingen en 
Drankkartons) te plaatsen. Het ophalen van afvalzakken komt daarmee te vervallen.

Bewoners van beide kernen worden binnenkort per brief uitgenodigd om de inloop-/informatie-
bijeenkomsten te bezoeken om hun mening te geven over de voorgestelde locaties. 
De bijeenkomsten vinden plaats in/op: 

MONNICKENDAM
Inloop/informatiebijeenkomst over de locaties ondergrondse afvalcontainers 
Dinsdag 17 september tussen 19.00 – 20.00 uur
Gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3, Monnickendam

MARKEN
Inloop/informatiebijeenkomst over de locaties ondergrondse afvalcontainers 
Maandag 23 september tussen 19.30 – 20.30 uur 
Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken

Bewoners kunnen tijdens deze bijeenkomst binnenlopen wanneer ze willen, informatie krijgen 
en in gesprek gaan met medewerkers en verantwoordelijk wethouder Astrid van de Weijenberg. 
Tevens kunnen bewoners hun opmerkingen op een enquêteformulier schrijven. Voor meer  
informatie zie www.waterland.nl/afval of bel met de gemeente (0299) - 658 585.

OPEN DAG BRANDWEER 
ZAANSTREEK-WATERLAND: 
MIS HET NIET! 
Brandweer Zaanstreek-Waterland organiseert 
op zaterdag 14 september de jaarlijkse open dag 
op de brandweerpost in Purmerend. Iedereen is 
tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op het kazer-
neterrein aan de Gorslaan, hoek Waterlandlaan. 
Ook dit jaar is er weer van alles te zien en te be-
leven dus zet de datum in de agenda! Kom zo-
veel mogelijk met het OV of op de fiets want er is 
weinig parkeerruimte in de omgeving.

Op deze dag draait het niet alleen om de brand-
weer. Ook andere hulpverleningsdiensten zijn 
aanwezig zoals de politie, ambulancedienst, het 
Rode Kruis, dierenambulance, Veilig Verkeer 

Nederland en de wensenambulance.  De hele 
dag door zijn er demonstraties. Bijvoorbeeld is 
te zien hoe de brandweer een autobrand blust. 
En de jeugdbrandweer post Purmerend geeft 
een demonstratie samen met het  Young Fire & 
Rescue Team…ons jeugdhulpverleningsteam uit 
het Markermeergebied. 

Kidsproof
Voor de kleine brandweermannen en -vrouwen 
in spé staat een springkussen klaar. De jeugd-
brandweer begeleidt spuitspelletjes. Meerijden 
met een brandweerauto kan zoals altijd de hele 
dag door en is er een hoogwerker of een auto-
ladder aanwezig waarmee de hoogte in gegaan 
kan worden. Op de open dag is er kans om ken-
nis te maken met de Brandweer VR Experience. 
Een Virtual Reality (VR) ervaring in 360°. 

Brandweermannen en -vrouwen gezocht! 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft 23 
brandweerposten verdeeld over de regio. Voor 
een aantal van onze brandweerposten zoeken 
wij vrijwilligers. Wellicht ligt één van deze pos-

ten bij jou in de buurt! Heb jij het hart van een 
hulpverlener? Ben je fit, niet bang aangelegd en 
functioneer je goed in een team? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Kom langs op de open dag en we 
vertellen je er graag alles over. 

MELDING OPENBARE RUIMTE 
Omgevallen boom, gat in de weg, verstopt ri-
ool? Doe een Melding Openbare ruimte bij de 
gemeente! U kunt uw Melding Openbare Ruimte 
doorgeven via onze website www.waterland.nl.  
Meldingen Openbare Ruimte worden door de 
gemeente Waterland volledig geautomatiseerd 
verwerkt. Uw melding wordt automatisch door-
gegeven aan de betreffende afdeling/bedrijf.

Natuurlijk worden gevaarlijke situaties direct 
aangepakt. Die kunnen immers niet wachten. 
Andere meldingen worden meegenomen in  
reguliere onderhoudsrondes. Zo wordt een  
melding over kapotte straatlantarens meegeno-
men bij de tweewekelijkse inspectie. Het kan in 
dat geval dus even duren voordat u het resultaat 
merkt.

ALGEMENE BERICHTEN

boot en was gedurende een aantal jaren de con- 
ciërge voor de werkschuur. Vanaf 2009 is hij 
voorzitter van de IJsvereniging Zuiderwoude. 
Indien er gebrek is aan natuurijs wordt er in sa-
menwerking met andere ijsverenigingen, als al-
ternatief, wandeltochten door de weilanden ge-
organiseerd, met bijbehorende stempelposten, 
pontjes en “koek en zopie”. De heer Honingh is 
27 jaar spelend lid en vrijwilliger bij het Fanfa-
recorps in Zuiderwoude. Tot op heden verleent 
hij allerhande hand- en spandiensten, zoals het 
ophalen van oud papier. De opbrengsten komen 
ten goede aan het fanfarecorps.


