
G E M E E N T E N IEUWS

USER-TIE 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:
Katwoude
• Lagedijk 16, omgevingsvergunning, voor het  
uitbreiden van de mestopslag
Monnickendam
• Galgeriet (kadestraal E 3036), omgevingsvergun
ning, voor het bouwrijp maken t.b.v. een nieuw aan 
te leggen perceel
Watergang
• N247 ter hoogte van Dorpsstraat 88A,  
omgevingsvergunning, voor het verlengen van  
een tijdelijke inrit

• Kanaaldijk 91 F, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een drijvend botenhuis voor kano's 
Waterland
• langs de Molengouw, Galggouw, Kruisweg,  
Burgemeester Peereboomweg, Broekermeerdijk en 
de Monnickendammerweg, omgevingsvergunning, 
voor het kappen van (laan)bomen langs de  
openbare weg

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Zuideinde 20 achter in, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van 2 woningen
Marken
• Parkeerterrein, Standplaatsvergunning, innemen 
van een standplaatsvergunning voor één jaar voor 
de afgifte van bestelde producten
Monnickendam
• Hemmeland 10, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuw clubhuis voor Scouting
groep Waterland
• Noordeinde 45, omgevingsvergunning, voor het 
wijzigen van de gebruik van het pand naar een 
woonfunctie

• Margrietstraat 25, omgevingsvergunning, voor 
het vervangen en verhogen van het dak van de 
schuur

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het  
realiseren van 195 wooneenheden binnen project 
Galgeriet fase 1

WEIGERING AANVRAAG:
Ilpendam
• Fuutstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een carport (een bijbehorend  
bouwwerk t.b.v. parkeren)

ONTWERPBESLUIT AANVRAAG:
Watergang
• Broekermeerdijk 10B en 10C, omgevings
vergunning, voor het (brandveilig) in gebruik  
hebben van een logiesgebouw

LISSY SUNDERMEIJER, BESTE  
VOOR LEZER VAN WATERLAND
De Nationale Voorleeswedstrijd ging in 
Waterland ondanks corona dit jaar gelukkig 
toch door. Digitaal, door middel van filmpjes. 
Vier scholen stuurden van hun schoolkam
pioenen zo’n filmpje in. De jury koos Lissy 
Sundermeijer van De Havenrakkers in Broek 
in Waterland als beste. De voorleeswedstijd 
wordt georganiseerd door Karmac Bibliotheek. 
Lees verder op www.waterland.nl.

Burgemeester Sicko Heldoorn roemt de samenwerking afgelopen ijsweek  
met alle betrokken verenigingen en organisaties. “Dankzij de goede voorbe-
reiding met de zes ijsbaanverenigingen, de KNRM, de Brandweer, Ambulan-
cedienst en Politie maar natuurlijk ook onze eigen gemeentelijke organisatie, 
kunnen we terugkijken op een geslaagde schaatsweek."

De grote verkeersstromen en parkeerproblemen werden zo goed mogelijk op
gelost. Op zaterdag moesten wel de wegen tussen Monnickendam en Marken  
en tussen Broek in Waterland en Zuiderwoude worden afgesloten omdat een 
goede doorgang voor de hulpdiensten in het gedrang kwam. In totaal zijn er  
127 verkeersboetes uitgedeeld voor onveilig parkeren.
De KNRM en Brandweer zijn negen keer uitgerukt om een gewonde snel van het  
ijs van de Gouwzee te halen. De ijsbaanverenigingen mochten geen wedstrijden 
en tochten organiseren, maar toch waren de vrijwilligers volop in touw om grote 
groepen schaatsers op te vangen. Burgemeester Heldoorn heeft veel respect voor 
de vrijwilligers: “De gemeente zorgde voor maximale inzet van BOA’s en heeft 
verkeersregelaars en matrixborden ingehuurd, maar zonder de vrijwilligers had
den we het niet gered om alle schaatsers een fantastisch weekend te bezorgen.”

IJsbaanverenigingen, KNRM en 
Brandweer bedankt!

BOMENKAP BIJ HET SCHOUW
Volgende week start de provincie met het kap
pen van bomen bij Het Schouw. De gemeente 
Amsterdam heeft toestemming gegeven voor 
de kap. Dit kappen is nodig om de recon
structie van de N247 mogelijk te maken. De 
reconstructie N247 wordt uitgevoerd om de 
bereikbaarheid van Waterland voor het open
baar vervoer en wegverkeer te verbeteren. Ter 
compensatie worden er later bomen geplant 
bij de Slochterenweg. Voor meer informatie 
kijk op www.noord-holland.nl 

HOOGHEEMRAADSCHAP START BOUW 
GEMAAL DE POEL
Begin februari is de bouw van het nieuwe 
gemaal aan de zuidkant van Monnickendam 
van start gegaan. Het nieuwe gemaal wordt 
ongeveer 200 meter ten noorden van het 
bestaande gemaal gebouwd en past met het 
gedicht 'Visitekaartje' straks mooi in de omge
ving. Meer informatie: www.hhnk.nl/ 
nieuwbouw-gemaal-de-poel.

BUILDING  CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

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

FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM TWITTER-SQUARE /gemwaterland

Publieksbalie (op afspraak)
Aangepaste openingstijden
Maandag t/m vrijdag 09:0012:30 uur

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur

Milieustraat purmerend
Van IJsendijkstraat 186, 1442LC Purmerend 
Maandag  09.00 – 15.15 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 – 15.15 uur
Zaterdag 08.30 – 14.30 uur

Vergeet niet je legitimatie en milieupas  
mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

1802  Raadsvergadering. Kijk voor meer 
informatie op www.waterland.nl  
bij agenda raadsvergadering.

2202   Vergadering Monumenten en 
welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar.  
Het is echter niet mogelijk om raadsver
gaderingen fysiek bij te wonen vanwege 
de coronamaatregelen. Uiteraard is de 
raadsvergadering wel te volgen via  
www.waterland.nl en via Omroep PIM.

HANDSHAKE WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 

Vacature inkomensconsulent
Gemeenten Waterland en Landsmeer zoeken 
een Inkomensconsulent (24 uur per week)

Als inkomensconsulent:
•  zorg jij ervoor dat burgers de uitkering of 

andere financiële voorzieningen krijgen 
waar ze recht op hebben. Daarnaast weet 
je wat te doen wanneer de uitkering niet 
correct is verstrekt. Dit vraagt om uitzoek
werk en maatwerk.

•  handel je binnen de kaders van de 
geldende wet en regelgeving. Je stuurt 
op zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie.

Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op 
www.waterland.nl/vacatures.

Deze week een foto van professioneel 
fotograaf Arnold van der Zee.

Maar we willen iedereen een kans geven 
om met zijn/haar foto in de krant te 
komen. Lijkt dat je leuk? Stuur je foto dan 
naar communicatie@waterland.nl of tag 
ons @gemwaterland op sociale media.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK
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