
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.
15/08   Bezwaarschriftencommissie
19/08   Vergadering Monumenten- en 
  welstandscommissie

 
SAVE THE DATE: ZZP-EVENT 
WATERLAND EN LANDSMEER
Hoe kun je door samenwerking meer omzet 
genereren en hoe presenteer je jezelf als zelf-
standig ondernemer? Op dinsdag 17 september 
organiseren de gemeenten Waterland en Lands-
meer een netwerkbijeenkomst met gastspre-
kers en een workshop pitchen voor alle zzp‘ers 
in de regio Waterland.

Datum:  17 september
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Locatie:  Sail en Surf Center, 
 Galgeriet 5G in Monnickendam.

Voor vragen over deze bijeenkomst kun je 
contact opnemen met Lucie van Vliet-Bernd-
sen, bedrijfscontactfunctionaris van gemeente  
Waterland via economischezaken@waterland.nl.

FITHEIDSTEST 65+ 

Op zaterdag 27 juli 2019 vond er voor inwoners 
van Waterland van 65 jaar en ouder in De Bolder 
een fitheidstest plaats. Deze inwoners ontvin-
gen eerder van ons een brief met een uitnodi-
ging om deel te nemen aan de test. Belangstel-
lenden konden een aantal belangrijke factoren 
laten meten zoals  balans, kracht en uithou-
dingsvermogen. Bovendien kon worden deelge-
nomen aan een Beweegmarkt. Tijdens die markt 
konden verschillende introductielessen van lo-
kale sportverenigingen worden gevolgd. De or-
ganisatie was in handen van Team Sportservice, 
Fysiogroep Waterland, WonenPlus, Zorg voor 
Waterland en gemeente Waterland. Er was veel 
animo voor de Fitheidstest! Omroep PIM heeft 
een reportage gemaakt die u via de website van 
Omroep PIM (www.omroep-pim.nl) terug kunt 
zien. 

FOTOWEDSTRIJD 
HOOGHEEMRAADSCHAP 
Vanaf 1 augustus 2019 organiseert Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de 
fotowedstrijd “Water. Geniet ervan!”. Het water-
schap vraagt inwoners om mooie foto’s te ma-
ken van genieten in/op/aan het Noord-Holland-
se water. Meedoen aan de fotowedstrijd kan tot 
en met 15 september 2019 via de website www.
wedstrijd.veiligschoonvoldoende.nl/. Daar kan 
ook gestemd worden op de mooiste foto. Voor 
de top 5 zijn er “spetterende” prijzen zoals een 
tochtje met een fluisterboot, familiekaart voor 
het Zuiderzeemuseum en een workshop suppen 
(stand-up paddle surfing). Waterland is een wa-
terrijke gemeente dus wij roepen onze inwoners 
graag op…DOE MEE!

DUURZAAMHEID
Van het Duurzaam Bouwloket ontvingen wij de 
volgende energiebespaartip. Was kleding min-
der warm en gebruik de eco-functie. Was de 
wasjes die je normaal op 60 graden wast op 40 
graden en die van 40 graden op 30 graden. En 
bespaar extra energie door gebruik te maken 
van de eco-functie. De was wordt net zo schoon 
en op jaarbasis bespaart dat tientallen euro’s. 
Meer energiebespaartips zijn te vinden op www.
duurzaambouwloket.nl/maatregelen.

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 
verkeer worden in beide richtingen omgeleid 

via de Pierebaan, Jan Persijnlaan en Cornelis 
Dirkszoonlaan. De bushalte aan de Waterland-
se Zeedijk richting Amsterdam wordt tijdelijk 
verplaatst naar de Cornelis Dirkszoonlaan, ter 
hoogte van de aansluiting Hermanus Reijntje-
slaan. Vanaf de Hefbrug tot de afslag Pierebaan 
inclusief de bushalte Grote Kerk is de Bernhard-
laan niet volledig afgesloten. Het verkeer wordt 
met behulp van verkeersregelaars begeleid. 
Voor de Brandweerkazerne en ambulancepost 
is afgesproken dat te allen tijde het uitrukken 
bij noodsituaties kan plaatsvinden. Voor de be-
voorrading van Swaensborch worden verkeers-
regelaars ingezet. De hoofdingang is tijdens 
het asfalteren niet toegankelijk. 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.

STREMMING BRUG MINNEWEG-KERKBUURT 
TE MARKEN 
Op maandag 19 augustus wordt gestart met 
het vervangen van de stalen liggers van de 
fiets-voetgangersbrug tussen Kerkbuurt en 
Minneweg op Marken. De brug is gedurende 
de werkzaamheden voor alle verkeer afgeslo-
ten maar naast de brug brengen we een tijde-
lijke brug aan voor voetgangers. De afsluiting 
wordt met borden aangegeven. Het werk duurt 
naar verwachting 1 week en wordt uitgevoerd 
door aannemingsbedrijf Klein Wieringen. Klein 
Wieringen is de huidige onderhoudsaannemer 
van de bruggen e.d. binnen gemeente Water-
land. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact 
op met de aannemer, bereikbaar via telefoon-
nummer (0227) -512 042 of via het e-mailadres 
info@kleinwieringen.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
Marken
•  Havenbuurt nabij nr. 11, omgevingsvergunning, 

vervangen van de huidige inlaatvoorziening (eb-
sluis) door een kering en inlaatvoorziening

Monnickendam
•  Karn 11, omgevingsvergunning, plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde

Verleend:
Marken
•  Buurterstraat 20, terrasvergunning, exploiteren 

van een terras aan de voorzijde, 1 maart tot en met 
31 oktober 2019-2023

•  Havenbuurt 6, terrasvergunning, exploiteren van 
een gevelterras en terras aan het water, 1maart 
tot 31 oktober 2019-2023

•  Kerkbuurt 7, wijziging exploitatievergunning, uit-
breiding van de bestaande dagen, woensdag van 
20.00 tot 23.00 uur en zondag van 13.00 tot 22.00 
uur zijn toegevoegd

•  Havenbuurt 22, terrassvergunning, exploiteren 
van een gevelterras en terras aan het water, 1 
maart tot 31 oktober 2019-2023

Monnickendam
•  Verschillende locaties, ontheffing artikel 35 

drank- en horecawet, het verstrekken van zwak 
alcoholische dranken buiten horeca-inrichtingen, 

Monnickendammer Visdagen, op 6 vrijdagmidda-
gen gedurende de periode 19 juli tot en met 23 
augustus 2019 van 11.00-17.00 uur, voor de járen 
2020-2022 gelden dezelfde (vrij) dagen met een 
marge van twee weken.

•  Recreatiegebied Hemmeland, APV vergunning, te-
gelijkertijd uitlaten van maximaal 10 honden aan 
Lupa’s hondenuitlaatservice; De Roedel; Honden-
uitlaatsservice Anouska; Dogs&Go; Jeroens Roe-
del, 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020, maandag 
tot en met vrijdag tussen 8.00-15.30 uur

•  Zuideinde 7, omgevingsvergunning, wijzigen van 
het gevelaanzicht

•  In de kern van Monnickendam, APV vergunning, 
plaatsen van 10 driehoeksborden voor de collec-
teweek KWF in de periode 26 augustus tot 9 sep-
tember 2019

Gemeente Waterland
•  Verschillende locaties, APV vergunning, hardloop-

wedstrijd ’30 van Amsterdam Noord’, 8 septem-
ber 2019

Opschorten beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning:
Monnickendam
•  Noordeinde 21A, omgevingsvergunning, realise-

ren van bergingen op het achtererf

Zuiderwoude
•  Aandammergouw 10, omgevingsvergunning, rea-

liseren van een kampeerterrein

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 (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

Week 32
8 augustus 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

Van tal van evenementen en/of bijeenkomsten in onze gemeente doet Omroep PIM verslag. 
Soms wordt live-verslag gedaan maar een andere keer worden er opnames gemaakt waarvan 
later een video-verslag wordt gemaakt. Die kunt u terugvinden op de website van Omroep PIM. 
Verder is Omroep PIM te ontvangen op televisie en via internet. Hieronder vindt u alle relevante 
informatie omtrent de verschillende aanbieders en kanalen.

Aanbieder Info
ZIGGO PIM digitaal (kanaal 44 Ziggo)
 Via het digitale basispakket van Ziggo is PIM in de gemeente 
 Waterland te ontvangen via kanaal 44.
KPN, TELFORT, XS4ALL Abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL ontvangen PIM via kanaal 328. 
 Vanaf 7 juli 2017 is PIM bij KPN verhuisd van kanaal 328 naar kanaal  
 1442!
VODAFONE Momenteel is Omroep PIM nog niet te ontvangen bij Vodafone. 
 Zij zijn hierover in gesprek met Vodafone. Hopelijk volgt hierover snel 
 meer duidelijkheid.
TELE2 Bij Tele2 maken de lokale zenders geen onderdeel uit van de 
 algemene tv-gids maar moeten via het Tele2 hoofdmenu worden 
 geselecteerd. Op de ‘lokale zenders bekijken’ pagina op de website 
 van Tele2 kunt u meer informatie vinden over de manier waarop u de 
 lokale zenders thuis kunnen ontvangen: www.tele2.nl/
 klantenservice/thuis/tv/tv-installatie-lokale-zenders-bekijken/

WAAR ZIJN DE ITEMS VAN OMROEP PIM TE ZIEN?

Op 31 juli 2019 was het echtpaar  Moerkerken uit Monnickendam 60 jaar getrouwd. 
Burgemeester Luzette Kroon ging bij het echtpaar op bezoek om hen te feliciteren met dit  
huwelijksjubileum.

60 JAAR HUWELIJKSGELUK


