
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.
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KOM UIT JE SCHULD
Gemeente Waterland doet mee aan de landelij-
ke campagne “Kom uit je Schuld” want ook in 
Waterland zijn er mensen met problematische 
schulden.
De campagne wil dat mensen met schulden eer-
der 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 wachten met het zoe-
ken 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. Gemeente Waterland 
werkt samen met de Kredietbank Nederland om 
bewoners te helpen. Dreigt u uit huis gezet te 
worden? Of wordt uw energie of water binnen-
kort afgesloten door betalingsachterstanden? 
Neem dan contact op met de gemeente via tele-

foonnummer (0299) 658 585.
Zijn uw schulden nog niet problematisch? Neemt 
u dan contact op met de gemeente via telefoon-
nummer (0299) 658 585 of rechtstreeks met de 
Kredietbank Nederland via www.kredietbank 
nederland.nl. U krijgt persoonlijk advies en uw 
financiële positie wordt goed in kaart gebracht. 
Het is ook mogelijk om online schuldhulp te krij-
gen bij de kredietbank. Gemeente Waterland wil 
u helpen, maar u moet de eerste stap 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 en Kom uit je Schuld. 
Voor meer informatie over de campagne www.
komuitjeschuld.nl.

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-Zuidein-
de afgesloten voor doorgaand verkeer. Het ver-
keer worden in beide richtingen omgeleid via de 
Pierebaan, Jan Persijnlaan en Cornelis Dirkszoon-
laan. De bushalte aan de Waterlandse Zeedijk 
richting Amsterdam wordt tijdelijk verplaatst 
naar de Cornelis Dirkszoonlaan, ter hoogte van 
de aansluiting Hermanus Reijntjeslaan. Vanaf 
de Hefbrug tot de afslag Pierebaan inclusief de 
bushalte Grote Kerk is de Bernhardlaan niet vol-
ledig afgesloten. Het verkeer wordt met behulp 
van verkeersregelaars begeleid. Voor de Brand-
weerkazerne en ambulancepost is afgesproken 
dat te allen tijde het uitrukken bij noodsituaties 
kan plaatsvinden. Voor de bevoorrading van 
Swaensborch worden verkeersregelaars ingezet. 
De hoofdingang is tijdens het asfalteren niet toe-
gankelijk. 
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 ge-
meente. 

De tekening van de omleidingsroute kunt u vin-
den op onze website onder het kopje: www.
waterland.nl/werk-in-uitvoering. De werkzaam-
heden worden begeleid door de heer E. Boots-
man van gemeente Waterland. Bereikbaar via 
telefoonnummer (0299) 658 573 of via email e.
bootsman@waterland.nl.

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 parkeer-
plaatsen langs de winkels van het Nieuwland. 
De kermiswagens worden geparkeerd op het 
Moerland. In verband met de Broekerjaarmarkt 
worden het Kerkplein, het Havenrak en de Dorps-
straat afgesloten 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 evene-
ment. Het parkeerverbod langs het Nieuwland 
geldt tijdens dit evenement niet. De locatie en de 
periode wordt door ons tijdig aangegeven met 
borden. De wegsleepregeling is hier van toepas-
sing.

VOORKOM OVERLAST DOOR FOUT 
PARKEREN 
Recentelijk, bij een woningbrand op Marken, 
is opnieuw gebleken dat geparkeerde auto’s in 
bochten en op kruispunten ernstige hinder ver-
oorzaken voor  hulpdiensten. Hierdoor ontstaan 
onoverzichtelijke situaties en wordt doorstro-
ming van het verkeer belemmerd. De bereikbaar-
heid van het achterliggende gebied wordt daar-
door ook heel lastig en dat kan risico’s met zich 
meebrengen. Een parkeerverbod wordt ingesteld 
om de verkeersveiligheid en doorstroming van 
het verkeer te waarborgen. Als er auto’s gepar-
keerd staan op plekken waar een parkeerverbod 
geldt of op plekken zoals kruispunten (en/of 5 
meter vanaf deze kruising), smalle bochten of 
tegenover uitritten worden voertuigen zonder 
waarschuwing beboet. In het geval van ernstige 
hinder kunnen auto’s ook worden weggesleept. 
Deze wegsleepkosten worden in dat geval ver-
haald op de eigenaar van de auto.
Wilt u overlast en mogelijke boetes voorkomen? 
Houdt u dan rekening met de regels omtrent par-
keren!

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
• Emmastraat 21, omgevingsvergunning, doorbre-
ken van dragende muur
• Emmastraat 13, omgevingsvergunning, doorbre-
ken van dragende muur
• Julianalaan 39 , omgevingsvergunning, realiseren 
van een uitbouw aan de zijgevel van de woning

Verleend:
Broek in Waterland
• Parallelweg 27, omgevingsvergunning, uitbreiden 
van de woning

Marken
• De Protestantse Gemeente Marken, Collectever-
gunning, maandag 14 oktober tot en met zaterdag 19 
oktober 2019

Monnickendam
• Pierebaan tegenover 5, omgevingsvergunning, 
realiseren van een dug-out
• Overleek 10, omgevingsvergunning, realiseren 
van een nieuwe dam met duiker

Purmer
• Oosterweg M 12, omgevingsvergunning, herbou-
wen van de bestaande loods en het realiseren van 
een overkapping

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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
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 gemeentewerf:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 12.30 uur - Vrijdag 08.00 - 12.00 uur

Zaterdag (1e en 3e zaterdag van de maand) 09.00 - 12.00 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

Week 31
1 augustus 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

De zomervakantie is inmiddels in volle gang. 
Voor inbrekers is daarmee het hoogseizoen 
begonnen omdat veel mensen dan niet thuis 
zijn. Gemiddeld is een inbreker binnen 30 se-
conden binnen! Duurt het langer om binnen 
te komen dan zoekt hij liever een ander huis. 
Onze handhavers op straat en de politie letten 
komende tijd goed op en doen extra surveil-
lances  maar u kunt als bewoner ook zelf veel 
doen om inbraak te voorkomen.

TIPS OM INBRAKEN TE VOORKOMEN 
TIJDENS UW VAKANTIE:
Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt
Vraag uw buren of zij een oogje in het zeil 
willen houden en willen helpen, bijvoorbeeld 
door de post weg te halen, de plantjes water 
te geven of de gordijnen af en toe open of 
dicht te doen. Maak gebruik van schakelklok-
ken waarmee de lichten ’s avonds aan en uit 
gaan.

Deuren en ramen dicht en op slot
Sluit ramen en deuren goed af als u met va-
kantie gaat. Als u de deur alleen dicht trekt, 
dan kan deze met een creditcard of een stuk 
hard plastic makkelijk worden opengemaakt. 
Heeft u gecontroleerd of u goede sloten heeft? 
Bijvoorbeeld die zijn goedgekeurd via het Po-
litie Keurmerk Veilig Wonen. Laat geen sleu-
tels aan de binnenkant van de deur zitten. De 
inbreker hoeft alleen een raampje in te slaan 
om het te openen. Leg sleutels van raam-en 
deursloten niet in het zicht maar berg ze op.
Vergeet ook de ramen en deuren op de boven-
verdieping niet. Wanneer een inbreker via een 
open raam binnen kan komen, heeft hij maar 
een paar minuten nodig om de spullen mee te 
nemen. 

Leg kostbare apparatuur (laptop, tablet, mo-
biel) uit het zicht.
Berg klimmateriaal zoals ladders, afvalcon-
tainers en tuinmeubilair op, of maak ze deug-
delijk vast. Inbrekers proberen vaak via ho-

ger gelegen verdiepingen het huis binnen te 
komen. Heb je struiken rondom je huis? Zorg 
ervoor dat deze kort zijn, zodat je huis voor 
buren en voorbijgangers goed te zien is. Het 
is ook raadzaam om verlichting bij de deuren 
aan te leggen, bijvoorbeeld de bewegingssen-
sor of schemerschakelaar.

Wees voorzichtig met sociale media
Inbrekers kijken niet alleen door het raam of 
bewoners thuis zijn. Nieuwe media zijn een 
belangrijke informatiebron om te checken of 
u met vakantie bent. Zet dus niet op twitter, 
facebook en Instagram dat u met vakantie 
bent. Daarnaast is het beter om geen bericht 
over uw vakantieperiode in te spreken op uw 
voicemail.

Bel 112 bij verdachte situaties
Ziet u zaken die u niet vertrouwt? Aarzel niet 
en bel 112. Snel alarm slaan betekent een gro-
tere kans om de inbrekers te pakken. Voor 
meer informatie over het voorkomen van in-
braken: www.Maakhetzeniettemakkelijk.nl

VEILIG DE ZOMER DOOR!

Per 1 augustus 2019 is de milieustraat aan 
het Galgeriet in Monnickendam gesloten. 
Bewoners van Waterland kunnen vanaf 
die datum hun grofvuil brengen naar de 
Milieustraat Purmerend. Onderstaand nog 
eens het adres en de openingstijden.
Adres: Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Pur-
merend. 
Openingstijden: 
Maandag: 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 
15.45 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 7.30 tot 12.00 uur en 
12.30 tot 15.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 14.30 uur
Meer informatie vindt u op www.waterland.
nl/milieustraat of bel met de gemeente 
(0299) -658 585

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 


