
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 vergaderingen ook 
onze agenda op www.waterland.nl.

De gemeenteraad heeft reces. De eerstvolgende voor-
bereidende vergadering vindt plaats op 5september 
2019.
05/08    Vergadering Monumenten- en welstands-

commissie
 

VERKOELING ZOEKEN IN HET WATER? 
DOE DAT OP EEN VEILIGE MANIER!

Mooi zomerweer…daar houden we allemaal van. 
Dat jongeren dan verkoeling zoeken in het water 
begrijpen we natuurlijk. Maar dat moet wel op een 
veilige manier gebeuren. Regelmatig ontvangen 
wij signalen dat er van bruggen af wordt gespron-
gen.  Met name de nieuwe Brouwersbrug in Mon-
nickendam is op dit moment in trek.  Wij hebben 
al een waarschuwingsbord geplaatst  maar de 
verleiding is kennelijk te groot. Een ongeluk zit 
in een klein hoekje en een onfortuinlijke sprong 
kan tot ernstig letsel leiden. Op grond van de APV 
(=Algemene Plaatselijke Verordening) is het ook 
verboden en dus strafbaar. Gevolg kan dus een 
boete zijn. Wij hebben onze BOA’s gevraagd om 
hierop toe te zien maar wij doen ook een dringend 
beroep op onze inwoners om gevaarlijke situaties 
te voorkomen! 

TOENAME AANTAL VERNIELINGEN
De laatste weken neemt het aantal vernielingen in 
onze gemeente en met name in de kern Monnic-
kendam helaas toe. Bent u getuige van een ver-
nieling? Belt u dan direct met 112 en probeer foto’s 
van de daders te maken en stel deze beschikbaar 
aan de politie. Vandalisme leidt regelmatig tot 
kosten voor de gemeenschap. In dat verband is 
het goed om te weten is dat de gemeente schade 
verhaalt op de daders. Bij een minderjarige dader 
wordt schade verhaald op de ouders/wettelijke 
vertegenwoordigers. Laten we met elkaar pro-
beren om onze mooie gemeente schoon, heel en 
veilig te laten!

VERKEERSHINDER
Groot onderhoud Bernhardlaan in 
Monnickendam
Van donderdag 8 augustus tot en met vrijdag 16 
augustus is de Bernhardlaan - tussen de afslag 
Pierebaan en rotonde Graaf Willemlaan-Zuideinde 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer 
worden in beide richtingen omgeleid via de Piere-
baan, Jan Persijnlaan en Cornelis Dirkszoonlaan. 
De bushalte aan de Waterlandse Zeedijk richting 
Amsterdam wordt tijdelijk verplaatst naar de Cor-
nelis Dirkszoonlaan, ter hoogte van de aansluiting 
Hermanus Reijntjeslaan. Vanaf de Hefbrug tot de 
afslag Pierebaan inclusief de bushalte Grote Kerk 
is de Bernhardlaan niet volledig afgesloten. Het 
verkeer wordt met behulp van verkeersregelaars 
begeleid. Voor de Brandweerkazerne en ambulan-
cepost is afgesproken dat te allen tijde het uitruk-
ken bij noodsituaties kan plaatsvinden. Voor de 
bevoorrading van Swaensborch worden verkeers-
regelaars ingezet. De hoofdingang is tijdens het 
asfalteren niet toegankelijk. 

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast 
geven maar wij vragen toch uw begrip voor deze 
tijdelijke situatie. Wij doen er alles aan om de 
overlast voor de reizigers, inwoners en onderne-
mers tot een minimum te beperken. Ook u kunt 
hiertoe bijdragen, daarom vragen wij u om: 
•  de afzettingen en omleidingsroutes goed in de 

gaten te houden; 
•  voor aanvang en tijdens de werkzaamheden 

geen auto’s te parkeren op de aangegeven 
werkvakken; 

•  medewerking te verlenen op verzoeken van de 
aannemer, verkeersregelaars en/of gemeente. 

De tekening van de omleidingsroute kunt u vinden 
op onze website onder het kopje: www.waterland.
nl/werk-in-uitvoering. De werkzaamheden wor-
den begeleid door de heer E. Bootsman van ge-
meente Waterland. Bereikbaar via telefoonnum-
mer (0299) 658 573 of via email e.bootsman@
waterland.nl.

Monnickendammer visdagen
Gedurende vrijdagmiddagen vanaf 19 juli 2019 
worden er verkeersmaatregelen getroffen in Mon-

nickendam vanwege de Monnickendammer Visda-
gen. De Gooische Kaai, Haven en het Schulpzand 
zijn dan tijdelijk afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Tevens geldt er een parkeerverbod in deze 
straten en is de wegsleepregeling van toepassing.

Broeker feestweek
In verband met de feestweek van 3 t/m 11 au-
gustus 2019 wordt een feesttent geplaatst op 
het parkeerterrein Nieuwland. Vanaf 4 augustus 
wordt dat parkeerterrein afgesloten voor verkeer 
in verband met het opbouwen van een kermis. De 
weekmarkt wordt verplaatst naar de parkeerplaat-
sen langs de winkels van het Nieuwland. De ker-
miswagens worden geparkeerd op het Moerland. 
In verband met de Broekerjaarmarkt worden het 
Kerkplein, het Havenrak en de Dorpsstraat afge-
sloten op zaterdag 10 augustus van 05.00-19.00 
uur.
Wilt u met het parkeren van uw voertuig rekening 
houden met deze maatregelen gedurende deze 
periode? De parkeerplaatsen voor de elektrische 
auto’s zijn wel beschikbaar tijdens dit evenement. 
Het parkeerverbod langs het Nieuwland geldt tij-
dens dit evenement niet. De locatie en de periode 
wordt door ons tijdig aangegeven met borden. De 
wegsleepregeling is hier van toepassing.

NATUURHERSTELWERKZAAMHEDEN 
VARKENSLAND
Per 1 augustus starten natuurherstelwerkzaamhe-
den in Varkensland. De provincie Noord-Holland 
realiseert natuurherstelmaatregelen in het kader 
van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 

2015-2021. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk 
voor de voorbereiding en uitvoering van het maat-
regelenpakket in Natura2000-gebieden. De werk-
zaamheden bestaan uit:
• plaggen steken
• petgaten / watergangen graven
• baggeren
•  ophogen van gronden met de vrijgekomen 

grond/bagger (verwerkingsplek)
• oeverherstel / kadeherstel 
De werkzaamheden vinden plaats o.a. plaats in de 
Wiltsloot, Gouwsloot, Banscheiding en Bregsloot.

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
•  Overleek 10, omgevingsvergunning, voor het rea-

liseren van een nieuwe dam /  inrit

Verleend:
Ilpendam
•  De Noord 29, omgevingsvergunning, voor het uit-

breiden van de woning
•  Burgemeester van Oorschotplantsoen,evenemen-

tenvergunning, Parckpop Ilpendam, 18 augustus 
2019, van 14.00 – 22.00 uur. Voor de jaren 2020-
2023 geldt  dezelfde datum en tijdstip met een 
marge van twee weken

Watergang
•  N247 ter hoogte van Dorpsstraat 88A, omgevings-

vergunning, voor het realiseren van een tijdelijke 
inrit

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 38, omgevingsvergun-

ning, voor het plaatsen van PV panelen

Weigering:
Uitdam
•  Zeedijk 2, omgevingsvergunning, voor het realise-

ren van een tijdelijke feesttent

Uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, is geble-
ken dat onderstaande persoon niet meer woonach-
tig is op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat zij heeft besloten om de onderstaande 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregi-
stratie personen (BRP).

• W.W.H. Bach, geboren op 21 mei 1991
• K.A. Kallas, geboren op 26 mei 1992

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of an-

dere vorm van een uitkering of financiële ondersteu-
ning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het 
gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. het is 
belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te 
staan. 

Niet mee eens?
Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt 
u op grond van artikel 7:1 van de Awb binnen zes 
weken na datum van verzending van dit besluit een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-
meester en Wethouders ter attentie van de afdeling 
Publiekszaken. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder 
geval uw naam, uw adres, een omschrijving van het 
besluit, de datum, uw handtekening.

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

Week 30
25 juli 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Zoals u weet sluit per 1 augustus 2019 de mi-
lieustraat Galgeriet in Monnickendam. Bewo-
ners van Waterland kunnen vanaf die datum 
hun grofvuil brengen naar de Milieustraat Pur-
merend, Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Pur-
merend. Bij de milieustraat brengt u o.a. grof 
huishoudelijk afval, grof tuinafval/snoeiafval, 
klein chemisch afval, meubilair, elektronische 
apparaten, bouw- en sloopafval en puin.

Verhuizing noodzakelijk 
De verhuizing van de milieustraat is noodzake-
lijk omdat de huidige locatie vrijgemaakt moet 
worden voor de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein Galgeriet. Het Galgeriet wordt her-
ontwikkeld tot woon, werk- en winkelgebied. 
Op de huidige locatie aan het Galgeriet zijn ge-
meentewerf (personeel en materieel) en mili-
eustraat gezamenlijk gevestigd. Dit gaat per 1 
augustus gesplitst worden. De gemeentewerf 
gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie 
aan de Hoogedijk in Katwoude. Een nieuwe 
milieustraat is bij deze gemeentewerf helaas 
niet mogelijk. Daarom is, voor voorlopig vijf 

jaar, gezocht naar een alternatief. Van alle 
onderzochte mogelijkheden biedt het uitbe-
steden van de milieustraat aan de gemeente 
Purmerend de meeste voordelen.

Grofvuil ophaalregeling
De grofvuil ophaalregeling blijft zoals u die ge-
wend bent. Na aanmelding kunnen bewoners 
hun grofvuil laten ophalen. Kijk op www.wa-
terland.nl/grofvuil of bel (0299)-407 671.
Extra service: twee keer per jaar aanbiedmo-
ment van grof tuinafval/snoeiafval. 
Nieuw wordt de mogelijkheid om in de kernen 
Ilpendam, Broek in Waterland en Monnicken-
dam grof tuinafval/snoeiafval aan te bieden. 
Deze service wordt twee keer per jaar, gedu-
rende een week, aangeboden. Dit gaat dit na-
jaar van start en bewoners worden nog nader 
geïnformeerd. In Marken is al een systeem 
voor grof tuinafval. 

Meer informatie vindt u op www.waterland.
nl/milieustraat of bel met de gemeente (0299) 
-658 585

ATTENTIE!! MILIEUSTRAAT (GROFVUIL) PER 1 AUGUSTUS 
NAAR PURMEREND

Het scheiden van PMD-afval maakt een 
positieve ontwikkeling door. Daar zijn 
we blij mee! Maar op sommige plekken 
is het aanbod van PMD-afval zo groot 
dat dat de containers al snel overvol ra-
ken. Bij de twee containers op Marken 
bij supermarkt Deen is daar nogal eens 
sprake van. Daarom hebben wij een extra 
PMD-container geplaatst op de Minne-
weg op Marken. Zo hopen we te voorko-
men dat het PMD-afval gaat "zwerven".   


