
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

15-09 Raadsvergadering
19-09    Vergadering Monumenten- en 

welstandscommissie
23-09  Gemeentehuis gesloten vanaf 13.00 

i.v.m. excursie

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.

 WEEK 37 - 15 SEPTEMBER 2022

 WERKEN AAN DE WEG

ENGELSE HOEK IN MONNICKENDAM 
Van 26 september tot 7 oktober worden er 
werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van 
de Oude Zijdsburgwal in Monnickendam. 
Van 10 tot 21 oktober zijn er werkzaamheden 
ter hoogte van de Haringburgwal. Door de 
werkzaamheden is de doorgaande route 
gestremd. Wij verzoeken u rekening te houden 
met de werkzaamheden en die dagen de 
omleidingsroute te volgen. 

Gemeente Waterland en de acht kernraden 
ondertekenen intentieovereenkomst

Op 12 september hebben gemeente Waterland en de acht Waterlandse kernraden 
samen een intentieovereenkomst ondertekend om hun samenwerking te versterken. 
Burgemeester Marian van der Weele heeft de overeenkomst namens gemeente 
Waterland ondertekend en per kernraad was een afgevaardigde aanwezig om te 
tekenen. In de overeenkomst is benoemd hoe kernraden en de gemeente de komende 
jaren willen samenwerken om de belangen van de inwoners van Waterland recht te 
doen.

Doel
Een goed contact tussen de kernraden en de gemeente is van belang voor inwoners 
en de gemeente. De kernraden zorgen voor een goede verbinding tussen de inwoners 
en de gemeente. In het convenant is o.a. afgesproken hoe kernraden worden geïnfor-
meerd en hoe de samenwerking wordt gestimuleerd. Ook is afgesproken hoe vaak er 
overleg plaats gaat vinden: per kernraad twee keer per jaar én minstens twee keer per 
jaar een overleg met alle kernraden gezamenlijk. 

Wethouder Harm Scheepstra is verantwoordelijk voor het contact met de kernraden:  
“Ook het nieuwe college is blij op deze manier aan de slag te kunnen. We kijken uit 
naar een actieve, productieve samenwerking met alle acht kernraden.” 

Meer informatie kunt u lezen via waterland.nl/nieuws. 

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

INSECTENHOTEL GEOPEND IN INSECTEN-
TUIN ILPENDAM 
Wethouder Harm Scheepstra heeft op donder-
dag 8 september het nieuwe insectenhotel 
officieel geopend. Het nieuwe en grotere hotel 
vervangt het oude insectenhotel, met dank aan 
een subsidie van Landschap Noord Holland. 
Initiatiefnemer van het nieuwe insectenhotel  
en de insectentuin is Ronald Adams. Samen 
met vrijwilligers onderhoudt hij de tuin en geeft 
hij natuurlessen aan jonge basisschoolleerlin-
gen, waarbij de kinderen leren over het belang 
van insecten. Vrijwilliger Alco heeft het hotel 
ontworpen en in elkaar gezet. De tuin bevindt 
zich tussen het Van Oorschotplantsoen en de 
begraafplaats en is voor iedereen toegankelijk. 
Ook is er altijd plek voor nieuwe vrijwilligers. 
Meer informatie vindt u op: waterland.nl/nieuws

Foto door J. Hinke. V.l.n.r.: vrijwilligers Alco, 
Joep, Ronald en wethouder Harm Scheepstra.

OMLEIDINGSROUTE BROEK IN WATER-
LAND 18 SEPTEMBER
Op zondagochtend 18 september van 6:00 t/m 
maandagochtend 19 september 5:00 wordt 
onderhoud aan de brug in Broek in Waterland 
uitgevoerd. Het is niet mogelijk om over de 
brug te rijden, het voetgangers/fietspad is wel 
toegankelijk.
 De N247 is afgesloten tussen de Broekermeer-
dijk en de Jaagweg. Verkeer wordt in beide 
richtingen omgeleid via Purmerend via de 
N244, A7 en N235.  Voor inwoners van Broek in 
Waterland die naar Amsterdam willen reizen is 
een tijdelijke bushalte ingericht bij de brand-
weer aan de Eilandweg. 

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE MANTELZORG
Deze week is de regionale bewustwordings-
campagne over mantelzorg van start gegaan. 
Mantelzorgers doen het meestal met liefde, 
maar nemen vaak veel hooi op hun vork. Ook 
Melanie dacht het alleen te redden, maar 
mantelzorgen hoef je niet alleen te doen. Op 
waterland.nl/nieuws deelt zij haar verhaal.

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
•  Opheve 28, omgevingsvergunning, voor het 

bouwen van een aanbouw aan de achterzijde 
van de woning

•  Opheve 27, omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een aanbouw aan de achterzijde 
van de woning

•  Noordeinde 52, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

•  Nieuwe Zijds Burgwal 8, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van zonnepanelen

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 25 A, omgevingsver-

gunning, voor het realiseren van een bijbeho-
rend bouwwerk

•  Zuiderwouder Dorpsstraat 24, omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van zonnepanelen

VERLEEND:
Broek in Waterland
•  Zuideinde 6, omgevingsvergunning, voor het 

verbouwen en vergroten van de woning (rijks-
monument) en het realiseren van een bijbeho-
rend bouwwerk voor kleinschalig toeristisch 
overnachten

Monnickendam
•  Gooische Kaai 15 en 16, omgevingsvergunning, 

voor het wijzigen van het gebruik van de pan-
den en het plaatsen van dakkapellen

Zuiderwoude
•  Zuiderwouder Dorpsstraat 26, omgevingsver-

gunning, voor het verbouwen van een woning 
en het bouwen van een bijgebouw

VERLENGING BESLISTERMIJN 
Katwoude
•  Hoogedijk 54, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een tijdelijke woning voor de duur 
van 3 jaar

•  Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk realiseren van een restaurant met ter-
ras en aanleg van parkeerplaatsen

UITSCHRIJVEN BRP
• Voornemen uitschrijven BRP O. Kirichenko
• Voornemen uitschrijven BRP I. Kirichenko

OVERIGE OVERHEIDSINFORMATIE
•  Aanleggen regenwaterriool Uitdammer-

dorpstraat

Deze foto van Broek in Waterland kregen we 
vorig jaar al toegestuurd door mevrouw Van 
Leeuwen. Een toepasselijke foto, nu de avon-
den steeds weer iets eerder donker worden. 

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

Foto: Pieter Pereboom (Pep)

WETHOUDER ASTRID VAN DE WEIJENBERG SPEELT ESCAPE SPEL LAAGGELETTERDHEID

In Zaanstreek-Waterland rijdt deze week een spe-
ciale Escape Caravan rond waarin u kunt ervaren 
hoe het is om vast te lopen en moeite te hebben 
bij het begrijpen van woorden en letters. Dit om 
extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid, 
in de week van lezen en schrijven. Wethouder Van 
de Weijenberg heeft afgelopen dinsdag ervaren 
hoe frustrerend dit is. In regio Waterland hebben 
15.020 volwassen moeite met lezen en schrijven. 
Vandaag staat de caravan in Landsmeer en vrijdag 
16 september in Edam-Volendam. 


