
G E M E E N T E N I E U W S

BUILDING  CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM TWITTER-SQUARE /gemwaterland

Publieksbalie (op afspraak)
Maandag 09.00 - 12.30 uur
Dinsdag 09.00 - 12.30 uur
Woensdag 08.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.30 uur, 18.00 - 
20.00 uur
Vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Milieustraat Purmerend
Van IJsendijkstraat 186, 1442LC Purmerend 
Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

22-08   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
01-09   Fractievergaderingen

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Voor 
inwoners is het mogelijk om in te spreken 
bij raadsvergaderingen en fractievergade-
ringen. Voor meer informatie hierover kunt 
u mailen naar griffie@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlijkeinformatie.nl.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/be-
roepsmogelijkheden en bezwaar/beroepstermij-
nen vind je op www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Zonnepad 1, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen.
• Nieuwe Niesenoortsburgwal 6, omgevings-
 vergunning, voor het plaatsen zonnepanelen 
 op het bijgebouw.
• De Erven 4, omgevingsvergunning, voor het 
 dempen van een waterpartij en het verwijderen 
 van een peilscheidingsdam.
• Oranjestraat 35, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een dakkapel in het achter-
 dakvlak.

• Monnikevenne 49, omgevingsvergunning, 
 Monnickendam voor het verbouwen van de 
 woning.

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN AANVRAAG:
Monnickendam
• Monnickenmeer 1, omgevingsvergunning, voor 
 het wijzigen van de gevels en plaatsen van 
 2 dakkapellen.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG:
Monnickendam
• Zuideinde 18, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op de schuur 
 achter het woonhuis.
• Kerkstraat 49, omgevingsvergunning, voor het 
 aanleggen van zonnepanelen.

GEWEIGERDE AANVRAAG:
Marken
• Kerkbuurt 15,2 omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen.

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Roomeinde 5, omgevingsvergunning, voor het 
 uitbreiden van het woonhuis.

OVERIGE OVERHEIDSINFORMATIE:
• Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. plaat-
 sing ondergrondse afvalinzameling in 
 Monnickendam, hoek ’t Prooyen / Galgeriet, 
 Oudezijds Burgwal / Kermergracht en Zarken/ 
 Bolwerk.

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT BASISREGISTRA-
TIE PERSONEN:
• T. Mereskina, 13 april 1975, voornemen uit te 
 schrijven op 8 juli 2022.
• D. Kryvonosov, 23 juni 2019, voornemen uit te 
 schrijven op 8 juli 2022.
• A. Kryvonosova, 3 juni 1994, voornemen uit te 
 schrijven op 8 juli 2022.

 WEEK 33 - 18 AUGUSTUS 2022

De Eilandraad Marken tagde ons in deze foto 

van onze collega van de buitendienst. Op 

verzoek van hun werkgroep Verkeer is het bord 

verplaatst, zodat het voor bezoekers duidelij-

ker is waar zij moeten parkeren. Door de goede 

samenwerking tussen de Eilandraad en onze 

gemeente is de verplaatsing snel gerealiseerd. 

Goed om te lezen!  

Ook met uw foto in de krant komen? 
Stuur uw foto dan naar 
communicatie@waterland.nl of tag de 
gemeente Waterland op social media: 
@gemwaterland.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

Startbijeenkomst Slag op de Zuiderzee 
op 2 september 2022

Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat de Slag op de Zuiderzee plaatsvond, een 
historische gebeurtenis in onze vaderlandse geschiedenis met een hoofdrol voor de regio 
Waterland. Dat mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, vindt een aantal Waterlanders. 
Op vrijdagavond 2 september organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers een start-
bijeenkomst in de Grote Kerk van Monnickendam. Iedereen die is geïnteresseerd om mee te 
doen, is welkom en kan zich laten inspireren. Dan zal ook een film worden vertoond worden 
van de festiviteiten in 1973, de laatste keer dat de zeeslag is herdacht en gevierd. 

De Slag op de Zuiderzee was de strijd van de Geuzen tegen de Spaanse bezetter. De Slag op 
de Zuiderzee wordt slechts eenmaal in de 50 jaar herdacht en gevierd. Juist daarom denkt 
een groep enthousiaste Waterlanders – die inmiddels een aantal maal bij elkaar is 
gekomen – dat we deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan.
Burgemeester Marian van der Weele is het roerend eens met deze Waterlanders en doet 
daarom een oproep: ”De slag op de Zuiderzee was een strijd om vrijheid. Vrijheid is van-
daag de dag nog steeds een belangrijk onderwerp, waar nog steeds om wordt gestreden: 
om vrij te kunnen zijn van geloof, vrij te zijn om te zeggen wat je denkt en om vrij te zijn wie 
je wilt zijn. Om deze waarden op een sprekende manier uit te beelden, zou fantastisch zijn. 
Daarom roep ik iedereen op om op vrijdagavond 2 september naar de startbijeenkomst in 
de Grote Kerk van Monnickendam te komen om plannen, ideeën of concrete bijdragen te 
delen“. Aanvang: 20:00, inloop vanaf 19:30. Kun je er die avond niet bij zijn maar wil je toch 
iets kwijt, mail dan naar slagopzuiderzee@gmail.com. Ook is er een Facebookgroep 
aangemaakt genaamd: Slag op de Zuiderzee 2023.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ECHTPAAR BOONDERS-VISSER 
ZESTIG JAAR GETROUWD
Op 7 augustus 2022 is het 60 jaar geleden dat 
de heer J. Boonders en mevrouw C.J. Boonders-
Visser voor de wet zijn getrouwd. 
Burgemeester Van der Weele is op 12 augustus 
2022 om 10.30 uur bij dit echtpaar op bezoek 
geweest om hen te feliciteren met dit huwelijks-
jubileum. 

BROEK IN WATERLAND ZWAAIT 
ANNELIES MUL-BLANK UIT
Bevlogen vrijwilliger Annelies Mul-Blank is 
tijdens de bonte avond van de feestweek in 
Broek in Waterland in het zonnetje gezet. Door 
haar verhuizing heeft zij afscheid genomen van 
Broek in Waterland en haar inwoners. 
Annelies wordt gezien als de bruggenbouwer 
tussen oude en nieuwe Broekers. Zij was voor 
de gemeente Waterland 25 jaar lang contact-
persoon voor de festiviteiten, zoals de feest-
week, Intocht van Sinterklaas en Doden-
herdenking.
Burgemeester Marian van der Weele overhan-
digde haar een beeld van de bekende kunste-
naar en dorpsgenoot Eric Claus. Dit beeld is 
door hem beschikbaar gesteld en wordt slechts 
uitgereikt aan een ontvanger die veel goeds 
heeft gedaan voor de Broeker gemeenschap.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
T.B.V. PLAATSING ONDERGRONDSE AFVAL- 
INZAMELING IN MONNICKENDAM
De gemeenteraad heeft dit jaar besloten te 
stoppen met de huisvuilinzameling d.m.v. zak-
ken en over te gaan naar ondergrondse inzame-
ling in de binnenstad van Monnickendam. 
Ter voorbereiding van plaatsing zullen op de 
locaties proefsleuven worden gemaakt ter ver-
kenning van de aanwezige kabels en leidingen. 
De locaties vindt u hieronder bij de officiële 
mededelingen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de 
week van maandag 29 augustus t/m 2 septem-
ber. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: 
(0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@
waterland.nl.


