
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.

28/11    Fractievergaderingen
09/12   Vergadering Monumenten- en 
  Welstandscommissie
12/12    Bezwaarschriftencommissie

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR 
DE TALENTPRIJS VAN WATERLAND?

Kent u een talentvolle Waterlander die een zet-
je in de rug kan gebruiken? Of misschien een 
groep Waterlanders die barst van het talent? Ge-
meente Waterland wil die persoon of personen 
voor de verdere ontwikkeling van dat talent een 
prijs toekennen. Het begrip “talent” interprete-
ren we daarbij graag ruim. Een muzikaal of spor-
tief talent, een talent voor innovatie, economie 
of motivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks 
restricties. Wel vinden we het belangrijk dat het 
talent of de talenten sterk verbonden is/zijn met 
Waterland. Het gaat immers om een Waterlands 
talent.

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 
zetten we die persoon of personen graag in het 
zonnetje. De prijs die wordt uitgereikt, is voor-
al bedoeld als stimulans voor het talent of de 
talenten. Daar kan bijvoorbeeld materiaal van 
worden aangeschaft, lessen gevolgd of het idee 
verder worden uitgewerkt.
Is er iemand of een groep personen die volgens 
u in aanmerking komt voor deze prijs? Laat 
het ons dan uiterlijk 13 december 2019 weten. 
Graag ontvangen we daarbij een beschrijving 
waarom u denkt dat dit talent of deze talenten 
de prijs verdient. Wilt u daarvoor het formulier 
op onze website invullen? U kunt ook bij de ba-
lies van het gemeentehuis een formulier opha-
len en aan ons terugsturen.  Wij kijken met veel 
belangstelling uit naar uw reactie!

INFORMATIE RONDOM VUURWERK
De jaarwisseling moet voor iedereen in Water-
land een feest zijn. Maar het afsteken of opslaan 
van zwaar  (meestal illegaal) vuurwerk zorgt ie-
der jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties 
en schade. De gemeente gaat samen met de 
politie controles uitvoeren om dit te voorkomen. 
Daarbij hebben we de hulp van de inwoners en 
ondernemers ook nodig.

Vuurwerk kopen en afsteken
De verkoopdagen zijn 28, 30 en 31 december. 
Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oude-
jaarsavond tussen 18.00 en 2.00 uur. Het voor-
tijdig afsteken van vuurwerk, en helaas hebben 
we daar nu al last van, is een overtreding. Meer-
derjarigen krijgen bij een aanhouding te maken 
met de Officier van Justitie. Jongeren tussen de 
12 en 18 jaar worden bij aanhouding, afhankelijk 
van de zwaarte van de overtreding,  door politie 
of boa’s doorverwezen naar bureau HALT.

Meer informatie omtrent (illegaal) vuurwerk en 
wat u als inwoner en ondernemer kunt doen, 
vindt u op www.waterland.nl/vuurwerk.

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
•  Molengouw 23, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een bed & breakfast

Ilpendam
•  Jaagweg naast 19, omgevingsvergunning, voor 

het versterken van de dijk die dient als zettings-
proef

Verleend:
Monnickendam
•  Herengracht 3, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een bijbehorend bouwwerk ter ver-
vanging van een bestaande schuur met carport

•  Binnenstad, evenementenvergunning en ont-
heffing op grond van artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet, wintermarkt, 15 december 2019  van 
12.00 – 17.00 uur

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
•  Bekendmaking, Ontwerp bestemmingsplan Zee-

dijk 1 Uitdam
•  Bekendmaking, vergunning voor het realiseren 

van een tijdelijk materialendepot ten behoeve van 
de dijkversterkingswerkzaamheden, kadastraal 
bekend onder 332, sectie G aan de Zeedijk ten 
noorden van Uitdam

•  Bekendmaking, starten van een depot, kadastraal 
bekend onder 332, sectie G aan de Zeedijk ten 
noorden van Uitdam

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Hoogedijk 1B, 1145 PM Katwoude (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
(Legitimatie verplicht)

Week 48
28 november 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Dinsdag 26 november 2019 is de nieuwe gemeente-
werf officeel geopend. De openingshandeling werd 
verricht door wethouder Astrid van de Weijenberg en 
Willem Breedijk van Bouwmaatschappij Buitenhuis 
B.V. Met dit volledig duurzame pand beschikken de 
medewerkers van de buitendienst van gemeente Wa-
terland over een fijne, comfortabele werkplek. Voor 
het ontwerp is samen met de buren gekeken hoe het 
gebouw het beste in de karakteristieke, landelijke 
omgeving kon worden ingepast. Ook is ingezet op 
het gebruik van duurzame en circulaire materialen. 
Voorbeelden daarvan zijn houten binnenkozijnen, 
biobased (afkomsitg uit de natuur) isolatiemateria-
len zoals vlas en cellulose en vloerafwerkingen en 
dakpannen van recycled materiaal. 

Wethouder Astrid van de Weijenberg is trots op het 
resultaat. “Dat een gemeentelijk pand zo duurzaam 
is gebouwd, is voor gemeente Waterland een pri-
meur. Dat is ook niet onopgemerkt gebleven want 

op verzoek van FSC Nederland hebben wij ons aan-
gemeld voor de Duurzaam Bouwen Awards. Ook heb 
ik een oorkonde in ontvangst mogen nemen voor 
opname van het gebouw in een Materialenpaspoort. 
Dat betekent dat bij een eventuele sloop precies kan 
worden nagegaan uit welke materialen het pand is 
opgebouwd en welke materialen eventueel kunnen 
worden hergebruikt.” 

Ook Willem Breedijk is content met het resultaat. 
“De samenwerking met M@@T architechten en ad-
viseurs en gemeente Waterland is soepel verlopen 
waardoor we er in zijn geslaagd het pand ondanks 
een krappe planning op tijd op te leveren. Ook voor 
ons is het bijzonder om met dit soort duurzame en 
circulaire materialen te werken. Dat hoort ook zeker 
tot onze ambities en sluit aan bij het toekomstigbe-
stendig bouwen. Wij feliciteren gemeente Waterland 
dan ook van harte met deze mooie accommodatie.“  

OFFICIËLE OPENING NIEUWE GEMEENTEWERF 

PROMINENTE PLAATS VOOR 
(DEEL) ARTIKEL 1 VAN DE 
GRONDWET IN GEMEENTEHUIS
Onlangs is in de hal van het gemeente-
huis het eerste deel van Artikel 1 van de 
Grondwet aangebracht. Met deze muur-
schildering geeft gemeente Waterland 
aan zich sterk te maken voor gelijke be-
handeling van alle inwoners. In de woor-
den van burgemeester Luzette Kroon: 
“Deze tekst hoort in elk hoofd en hart 
te zitten”. De muurschildering is aange-
bracht door kunstenares Sandra Krougie.

Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behan-
deld. 


