
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

09-12 Voorbereidende vergadering
13-12 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
16-12 Raadsvergadering. Voor meer 
 informatie kijk op www.waterland.nl 
 bij agenda raadsvergadering.

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
niet mogelijk om raadsvergaderingen 
fysiek bij te wonen. Uiteraard is de 
raadsvergadering te volgen via 
www.waterland.nl en via Omroep PIM.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

AANVRAAG:
Broek in Waterland
• Woudweeren 6 WS, omgevingsvergunning, voor 

het vervangen van een woonark, beschoeiing en 
aanmeervoorzieningen

Katwoude
• Hoogedijk 31, omgevingsvergunning, voor het 

uitbreiden van het woonhuis

Monnickendam
• Niesenoortsburgwal 16, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van zonnepanelen op de 
aanbouw en de schuur

• Leeuwetand 9, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakkapel aan de achterzijde

• Bereklauw 40, omgevingsvergunning, voor het 
uitvoeren van een inpandige constructieve 
wijziging

• Leeuwetand 24, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

• Houtrib 61, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een uitbouw aan de voorzijde

• De Zarken 4, omgevingsvergunning, voor 
het plaatsen van twee dakkapellen op een 
bijgebouw

Ilpendam
• Zonneweg 9, omgevingsvergunning, voor 

uitbreiden van de woning aan de achterzijde
• Monnickendammerrijweg 54, 

omgevingsvergunning, voor het toevoegen van 
een zorgfunctie aan de agrarische bestemming

• Hofweg 1, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een theeschenkerij

VERLEEND:
Marken
• Buurterstraat 1, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op de garage

Waterland
• Hage Weer 49, omgevingsvergunning, voor het 

uitvoeren van een inpandige constructieve 
wijziging

BEKENDMAKING:
Monnickendam
• Lindegracht en Rozendaal (nr. 1 t/m 8), 

bestratingswerkzaamheden

GEWEIGERD: 
Ilpendam
• Fuutstraat 23, omgevingsvergunning, voor het 

aanleggen van een inrit naar het zij-erf van de 
woning en het realiseren van een parkeerplaats 
op eigen terrein
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 WERKEN AAN DE WEG

• MONNICKENDAM

In de week van maandag 6 december 2021 
wordt gestart met het herbestraten van de 
Lindegracht en Rozendaal (nr. 1 t/m 8) in 
Monnickendam. Tijdens de werkzaamheden 
is het verkeer gestremd en worden er 
loopschotten neergelegd. Naar verwachting zal 
het vier weken duren.

Lia Vermeulen maakte deze zonnige foto in 
Ilpendam op een prachtige herfstdag!

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

Meer dan een ton aan 
duurzaamheidssubsidies aangevraagd

Bewoners van Waterland hebben sinds juni al 120.000 euro subsidie aangevraagd uit 
het duurzaamheidsfonds van 325.000 euro. Deze subsidies kunnen worden gebruikt voor 
het verduurzamen van de eigen huur- of koopwoning. Een mooie start die goed aansluit 
bij de Transitievisie warmte die in november is vastgesteld door de Raad. Hierin staat de 
voorgenomen route beschreven naar aardgasvrij wonen in de gemeente uiterlijk in 2050.  
 
In Waterland wordt gekozen voor een praktische invulling hiervan: nu alvast beginnen met 
het isoleren van bestaande huizen. Daarbij valt nu al een hoop winst te halen en hierbij 
worden de huizen voorbereid om uiteindelijk helemaal van het gas af te gaan. Al zal dit 
voor het gros van de huizen pas na 2030 zijn. Het woningbouwproject M’DAM is reeds 
zonder gasaansluiting opgeleverd en dit geldt ook voor de toekomstige 700 woningen op 
het Galgeriet in Monnickendam. 
Naast de aangevraagde subsidies maken ook veel bewoners gebruik van de coach die 
hierover kan adviseren. Die is zelfs al voorlopig volgeboekt! Wethouder Astrid van de 
Weijenberg: “We zijn blij dat de inwoners de duurzaamheidssubsidie goed weten te 
vinden. Het zou geweldig zijn als in 2030 de huizen die we aardgasvrij willen hebben, ook 
echt allemaal geschikt zijn om ze in de jaren daarna van het gas af te halen.”

Bent u ook benieuwd naar de duurzaamheidssubsidie of het vastgesteld raadsdocument 
‘Transitievisie warmte’? Kijk dan op onze website: www.waterland.nl/nieuws. 

NL-ALERT TESTBERICHT
Maandag 6 december rond 12:00 uur zendt de 
overheid een #NLAlert testbericht uit in heel 
Nederland. Het NL-Alert testbericht ontvangt u 
op uw mobiel. Zo kunt u ervaren hoe het is om 
een NL-Alert te ontvangen. 
Meer info? www.nl-alert.nl.

DE BUURTBUS IS OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERS!
Heeft u een paar uurtjes per week over en lijkt 
het u leuk om de buurtbus te besturen? De 
buurtbus is op zoek naar bestuurders. Het zijn 
korte diensten en één keer per week is al mooi 
meegenomen. De bus heeft als “thuisbasis” 
Monnickendam. De aanwas is nodig om de 
gebieden tussen Monnickendam – Ilpendam 
– Broek in Waterland te ontsluiten. Aanmel-
den kan via: www.buurtbuswaterland.nl.

VACCINEREN ZONDER AFSPRAAK
Op zondag 5 december kunt u tussen 11.00 en 
16.30 uur een vaccinatie tegen Corona krijgen 
zonder afspraak. Er wordt in Monnickendam 
een pop-up priklocatie ingericht in verzor-
gingshuis Swaensborch. U kunt naar binnen 
via de ingang aan de kant van de Pierebaan/
Jan Persijnlaan.  
Let op: voor een boostervaccinatie kunt u 
momenteel alleen terecht bij de priklocatie in 
Zaandam aan de Pieter Ghijsenlaan 1, mits u 
daarvoor een uitnodiging heeft ontvangen. 
U kunt hiervoor een afspraak maken via 
0800- 7070 of op 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 
Eind december wordt ook in Purmerend een 
nieuwe priklocatie voor boostervaccinaties 
geopend.


