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

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
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.  
Heeft u geen computer? In het gemeentehuis  
liggen alle besluiten ter inzage. 

AANVRAAG:
Ilpendam
• Dorpsstraat 69, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuwe beschoeiing met vlonder
Monnickendam
• Johan Buijeslaan 34, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde

VERLEEND:
Monnickendam
• Nieuwe Niesenoortsburgwal 15, omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van 2 dakkapellen en het 
wijzigen van het dak van de achter-aanbouw

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, benoemen trouwlocatie voor één 

dag op 27-08-2021, Monnickenmeer 4 te 
Monnickendam 

UITSCHRIJVEN UIT BRP
onderzoek door afdeling Publiekszaken, is gebleken 
dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is 
op het adres waar hij/zij ingeschreven stond. Het 
college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat zij heeft besloten om de onderstaande 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basis-
registratie personen (BRP).
• Y.E. Andringa, geboren op 15 mei 1984
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP 
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon 
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer 
kan aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of 
andere vorm van een uitkering of financiële onder-
steuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan 
het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. het 
is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te 
staan. 
Niet mee eens? Indien u het niet eens bent met dit 
besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de 
Awb binnen zes weken na datum van verzending van 
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders ter attentie van 

de afdeling Publiekszaken. Vermeldt in uw bezwaar- 
schrift in ieder geval: uw naam, uw adres, een om-
schrijving van het besluit, de datum, uw handteke-
ning.

RECTIFICATIE 
Vorige week zijn in deze krant per abuis onderstaan-
de verleende omgevingsvergunningen vermeld on-
der de ‘aangevraagde vergunningen’. Op 
www.waterland.nl/bekendmakingen kunt u de ver-
zenddatum van de verleende vergunningen vinden. 
De officiële bekendmaking op overheid.nl is wel 
goed aangegeven.  U kunt tot zes weken na verzen-
ding van de besluiten bezwaar aantekenen.
VERLEEND:
Broek in Waterland
• Kerkplein 2, omgevingsvergunning, voor het aan-
brengen van raamluiken aan de voorgevel
Monnickendam
• Galgeriet 29, 31, 33 en 37 , omgevingsvergunning, 
voor het slopen van de panden
• Oudelandsdijkje 10, omgevingsvergunning, voor 
het herbouwen van een stolpboerderij
• Johan Buijeslaan 34, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een inrit
• Oude Zijds Burgwal 56, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een woonhuis

Op 25 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorbereiding van een 
nieuwe multifunctionele sporthal nabij locatie Marijkeveld/Pierebaan in 
Monnickendam. Deze sporthal is ter vervanging van sporthal ’t Spil en 
de Marijkehal. Beide verouderde sportfaciliteiten voldoen niet meer aan de 
moderne eisen. En scholen, sportverenigingen en toekomstige gebruikers willen 
graag een nieuwe centraal gelegen sporthal.

Uit onderzoek is gebleken dat de locatie Marijkeveld/Pierebaan de meest 
geschikte plek is voor een nieuwe sporthal. De exacte locatie van de nieuwe 
sporthal is nog niet bekend, het streven is naar een zo goed mogelijke integratie in 
de omgeving. Om het parkeerprobleem op te lossen wordt gedacht aan een 
ondergrondse parkeergarage.

Diverse betrokkenen en potentiële gebruikers, maar ook omwonenden worden 
gevraagd in klankbordgroepen mee te denken. Al deze wensen en inventarisaties 
worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en een 
globale schets op basis waarvan een (postzegel)bestemmingsplan kan worden 
aangevraagd. Als alles naar wens verloopt is de nieuwe sporthal eind 2023 klaar.
Kijk voor meer informatie op: www.waterland.nl/nieuwesporthal.

Nieuwe sporthal in voorbereiding

KENNISMAKING BURGEMEESTER EN 
KINDERBURGEMEESTER 
Burgemeester Marian van der Weele en 
kinderburgemeester Bibi Meister hebben 
elkaar afgelopen zondag voor het eerst 
ontmoet. Samen hadden zij een interview met 
Omroep Pim, in de achttiende-eeuwse 
Lutherse Kerk. In het interview leren we 
burgemeester Marian van der Weele steeds 
beter kennen. Met korte stukjes film wordt 
teruggekeken op verschillende thema’s die 
een belangrijke rol in Waterland spelen, van 
wonen tot het verenigingsleven. Het hele 
interview is vanaf woensdag 7 april te zien via 
Omroep Pim. 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 t/m 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 je milieupas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

19-04 Monumenten- en 
 welstandscommissie
22-04 Voorbereidende raadsvergadering
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

Deze week een mooie lentefoto ingestuurd 
door Jan Schoute. Gemaakt tussen Broek in 
Waterland en Zuiderwoude. 
Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag de gemeente Waterland 
op social media: @gemwaterland.  

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

 WEEK 14 - 8 APRIL 2021

NIEUWE RESTAFVALCONTAINERS OP 
’T PROOIJEN EN HARINGBURGWAL
De nieuwe (pers)restafvalcontainers zijn 
geplaatst en vooral bedoeld voor boot-
eigenaren. De bewoners van de omliggende 
straten krijgen na de testperiode per brief 
de mogelijkheid om te kiezen tussen deze 
ondergrondse containers voor hun restafval 
of hun oude afvalinzamelsysteem. Voor meer 
informatie zie www.waterland.nl/nieuws.

SPORT & SPEL SPEKTAKEL VERLENGD
Wegens groot succes worden er ook in april 
en mei allerlei sportactiviteiten voor jongeren 
aangeboden, zoals tennis, lasergame en kick- 
& honkbal! Meedoen is gratis, inschrijven wel 
verplicht. Kijk op www.waterland.nl/nieuws om 
je in te schrijven. 

REGELING VOOR 65-PLUSSERS MET 
VERHUISWENS
Vanaf 1 juni krijgen 65-plussers met een 
sociale huurwoning voorrang op geselecteer-
de, gelijkvloerse sociale huurwoningen. De 
oude huurprijs gaat mee en er is een verhuis-
subsidie van 1000 euro beschikbaar. Meer 
informatie? www.waterland.nl/nieuws. 

GEZOCHT: EXPLOITANT PIN- EN 
TOILETGEBOUW MARKEN
Als exploitant ben je gastheer/-vrouw  en 
informeer je bezoekers en toeristische 
organisatie over Marken. Interesse? Kijk op 
www.waterland.nl/nieuws.

100-JARIGE IN MONNICKENDAM
Afgelopen zaterdag werd mevrouw A. Plat-Meij 
maar liefst 100 jaar. Dit werd in familie- en 
vriendenkring gevierd met een draaiorgel voor 
de deur. Namens het gemeentebestuur is een 
bloemetje gestuurd en een felicitatiekaart met 
een persoonlijke boodschap van de burge-
meester.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
De gemeente is op zoek naar een personeels- 
en salarisadministrateur. Kijk voor de vacature-
tekst op: www.regioflexwerk.nl.


