
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.

De gemeenteraad heeft reces. De eerstvolgen-
de voorbereidende vergadering vindt plaats op 
5september 2019.
15/08 Bezwaarschriftencommissie
19/08 Vergadering Monumenten- en welstands-
commissie

De Omgevingsdienst IJmond, onder andere 
werkzaam voor de regio Zaanstreek/Waterland, 
bestaat dit jaar 20 jaar. Veelal controleren zij 
wet- en regelgeving, zijn zij actief op het gebied 
van duurzaamheid, maar altijd is het de taak om 
te zorgen voor een schoon milieu en een veilige 
leefomgeving. Vanwege het 20-jarig jubileum 
wil de Omgevingsdienst weten: wat betekent 
milieu voor jou?

Daarom organiseert de Omgevingsdienst 
een fotowedstrijd voor de inwoners van de 
15 gemeenten in het werkgebied. Wil je mee-
doen? Stuur dan de gekste, leukste, meest 
inspirerende of mooiste natuur-, milieu- of 
duurzaamheidsfoto in en maak kans op duur-

zame prijzen. Insturen van een foto kan via  
www.odijmond.nl/winnen. Daar lees je ook 
meer over de prijzen en spelregels.

Duurzame prijzen
De hoofdprijs is een infraroodscan van jouw wo-
ning, door het gemeentelijk Duurzaam Bouwlo-
ket. Van de woning wordt een scan en ontvang 
je ter plekke advies met welke duurzaamheids-
maatregelen je zo min mogelijk energie en 
warmte verliest. Ook maak je kans op één van 
de drie Milieuboxen waarin je items vindt om 
energie te besparen en producten waarmee het 
milieu zo min mogelijk wordt belast. Ook is er 
een lieveheersbeestjeshuis en een DIY insecten-
hotel als prijs, beschikbaar gesteld door NME 
Beverwijk en Heemskerk.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een 
jury bestaande uit het Dagelijks bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond, het Duurzaam Bouw-
loket en leden van inwonersinitiatieven als ECO 
Heemskerk.

VERKEERSHINDER
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.

AFSLUITING ZUIDERWOUDE DORPSSTRAAT 
ZUIDERWOUDE

Op woensdag 21 augustus is doorgaand verkeer 
over de Zuiderwoude Dorpsstraat in Zuiderwou-
de voor een aantal uren gestremd. In verband 
met de aanleg van een huisaansluiting is de 
doorgaande weg ter hoogte van huisnummer 
11a afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fiet-
sers en voetgangers kunnen lopend langs de 
werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inge-

pland tussen 07:00 en 17:00 uur of zoveel korter 
als mogelijk.

Een omleidingsroute via het Dijkeinde en de 
Aandammergouw wordt ingesteld. Ook volgt 
de Buurtbus Waterland (419) deze alternatieve 
route. De halte bij het Dorpshuis is die dag ver-
vallen. Wij vragen u hier rekening mee te hou-
den en indien mogelijk een alternatieve route te 
kiezen. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de firma VolkerWessels Telecom. Voor 
vragen over de afsluiting en de omleidings-
route kunt u contact opnemen met, de heer N. 
Zwaag. Telefoon: (0299) 658 632 of per e-mail:  
verkeer@waterland.nl

STREMMING ZEILENMAKERSBRUG  
MONNICKENDAM

Op maandag 26 augustus wordt gestart met 
grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan 
de Zeilenmakersbrug in Monnickendam. Deze 
fiets-voetgangersbrug is gelegen tussen de Ave-
gaar (basisschool De Verwondering) en Piere-
baan (Bernhard Nieuwentijt College). Het werk 
duurt naar verwachting 5 weken en de brug is 
gedurende de werkzaamheden voor alle ver-
keer afgesloten. De afsluiting wordt via borden 
aangegeven en fietsers / voetgangers worden 
omgeleid via de Schepenmakersbrug. Het werk 
wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Klein 
Wieringen. Klein Wieringen is de huidige onder-
houdsaannemer van de bruggen e.d. binnen de 
gemeente Waterland. Heeft u nog vragen naar 
aanleiding van deze aankondiging? Dan kunt u 
contact opnemen met de aannemer, bereikbaar 
via telefoonnummer (0227) 51 20 42 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. 

Aangevraagd:
Marken
•  Oosterpad 2, opschorten beslistermijn aan-

vraag omgevingsvergunning, realiseren van 
een loods

Monnickendam
•  Havenstraat 21, omgevingsvergunning, her-

stellen van de kademuur

Verleend:
Marken
•  Marken, collectevergunning, voor het in-

zamelen van geld voor de St. Marken helpt 
Roemenië, van maandag 26 augustus tot en 
met zaterdag 30 augustus 2019

Monnickendam
•  Middendam 5-7, evenementen vergunning, 

organiseren en houden van een (muziek) 
evenement op 25 augustus 2019 van 17.00 
– 23.00 uur

Voornemen uitschrijven uit BRP
Uit onderzoek door afdeling Publiekszaken, 
is gebleken dat onderstaande personen niet 
meer woonachtig zijn op het adres waar hij/
zij ingeschreven stonden. Het college van bur-
gemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij het voornemen heeft om de onderstaande 
personen per 12 augustus 2019 ambtshalve uit 
te schrijven uit de Basisregistratie personen 
(BRP) naar Onbekend.
• T.T.T. Trinh, geboren 1 januari 1978
• H.L. Ruitenbeek, geboren 7 maart 1965

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de 
BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande 
persoon geen documenten (reisdocumenten, 

rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoe-
slag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm 
van een uitkering of financiële ondersteuning, 
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het 
gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. 
het is belangrijk om op het juiste adres inge-
schreven te staan.

Zienswijze
Als u als belanghebbende het niet eens bent 
met dit voornemen, dan kunt u binnen 4 weken 
na bekendmaking uw zienswijze schriftelijk of 
mondeling toelichten bij afdeling Publieksza-
ken. Na de zienswijzetermijn nemen wij een 
definitieve beslissing.

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 33
15 augustus 2019

BESTUUR

ALGEMENE BERICHTEN

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 gastsprekers 
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 con-
tact opnemen met Lucie van Vliet-Berndsen, be-

drijfscontactfunctionaris van gemeente Water-
land via economischezaken@waterland.nl 

Als veel mensen (nog) met vakantie zijn, worden 
inbrekers juist actief. Gemiddeld is een inbreker 
binnen 30 seconden in uw woning! Duurt het lan-
ger om binnen te komen dan zoekt hij liever een 
ander huis. Onze handhavers op straat en de po-
litie letten goed op en doen tijdens de zomerperi-
ode extra surveillances maar u kunt als bewoner 
ook zelf veel doen om inbraak te voorkomen.

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 schakelklokken 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 vakan-
tie gaat. Als u de deur alleen dicht trekt, dan kan 

deze met een creditcard of een stuk hard plastic 
makkelijk worden opengemaakt. Heeft u gecon-
troleerd of u goede sloten heeft? Bijvoorbeeld die 
zijn goedgekeurd via het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen. Laat geen sleutels aan de binnenkant van 
de deur zitten. De inbreker hoeft alleen een raam-
pje 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, mobiel) 
uit het zicht.

Berg klimmateriaal zoals ladders, afvalcontai-
ners en tuinmeubilair op, of maak ze deugdelijk 
vast. Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen 
verdiepingen het huis binnen te komen. Heeft u 
struiken rondom uw huis? Zorg ervoor dat deze 

kort zijn, zodat uw huis voor buren en voorbijgan-
gers goed te zien is. Het is ook raadzaam om ver-
lichting bij de deuren aan te leggen, bijvoorbeeld 
de bewegingssensor of schemerschakelaar.

Wees voorzichtig met sociale media
Inbrekers kijken niet alleen door het raam of 
bewoners thuis zijn. Nieuwe media zijn een be-
langrijke 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 vakantiepe-
riode 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 grote-
re kans om de inbrekers te pakken. Voor meer 
informatie over het voorkomen van inbraken:  
www.Maakhetzeniettemakkelijk.nl

SAVE THE DATE: ZZP-EVENT WATERLAND EN LANDSMEER

TIPS OM INBRAKEN TE VOORKOMEN (TIJDENS UW VAKANTIE)


