
HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND
Wij zijn op zoek naar een beheerder civiel 
en verkeer. In deze functie heeft u een 
breed takenpakket. Als beheerder houdt 
u toezicht op de uitvoering en verzorgt u 
het tekenwerk voor projecten. U houdt zich 
o.a. bezig met her-straat- en herinrich-
tingsprojecten, verkeersveiligheidsprojec-
ten, wegafsluitingen en voorbereidingen 
voor evenementen binnen de gemeente. 
Klinkt dit als iets voor u? Kijk dan op 
www.waterland.nl/vacatures 

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

14-03 Bezwaarschriftencommissie 
15-03 Balies gemeentehuis gesloten
16-03 Balies gemeentehuis gesloten
16-03 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.

 WEEK 10 - 9 MA ART 2023

Pieter Pereboom (@MarkerNieuws) maakte 
op een zonnige zondagmiddag deze mooie 
foto van de Grote Werf op Marken.    

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

Gemeente Waterland helpt minima hun 
koelkast of wasmachine te vervangen
Oude koelkasten, wasmachines en 
vriezers worden dagelijks gebruikt en 
slurpen energie. Gemeente Waterland gaat 
inwoners die moeite hebben om de 
energierekening te betalen, helpen hun 
oude koelkast of wasmachine te vervangen 
door een energiezuinig model. De 
gemeente wil haar inwoners die niet meer 
dan 120 procent van het sociaal minimum 
verdienen tegemoet komen nu de 
energierekening voor problemen zorgt. De 
desbetreffende inwoners krijgen een 
cadeaukaart van 269 euro voor het kopen 
van een energiezuinig witgoed apparaat.

Inwoners die energiearmoede ervaren, hebben vaak geen financiële ruimte om oud 
witgoed te vervangen voor een energiezuinig model. Met deze cadeaukaart helpen we 
inwoners om een energiezuinig apparaat aan te schaffen. Hiermee kunnen inwoners 
zelf hun energieverbruik verminderen en zo structureel besparen op energiekosten. 
 
Wethouder Astrid van de Weijenberg: “De stijgende energierekening leidt bij veel 
huishoudens tot zorgen. Met deze financiële tegemoetkoming willen we het mogelijk 
maken dat ook inwoners die dit zelf niet kunnen betalen, kunnen profiteren van de 
voordelen van een energiezuinig witgoed apparaat. Dit is beter voor het klimaat, maar 
vooral bespaart het huishoudens energie én geld.”
 
Gemeente Waterland start deze week met het toesturen van cadeaukaarten aan 
inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening. De huishoudens 
die de cadeaukaarten krijgen, zijn dezelfde huishoudens die de energietoeslag hebben 
gekregen. De regeling wordt uitgevoerd door Groupcard Commercial in samenwerking 
met het Regionaal Energieloket.

 
USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

AANVRAAG:
Watergang
Marken 
• N518 nabij vluchthaven de Nes, omgevings- 
 vergunning, voor het aanleggen van een werk-

 terrein ter ondersteuning van de werkzaamheden 
 voor de Zuid- en Westkade 
• Ter hoogte van Buurterstraat 3, omgevingsver-
 gunning, voor het vervangen van de damwand 

VERLEEND: 
Monnickendam 
• Kerkstraat 45, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen 

VERLENGEN BESLISTERMIJN: 
Marken 
• Kerkbuurt 190, omgevingsvergunning, voor het 

 plaatsen van zonnepanelen 

GEWEIGERD: 
Monnickendam 
• Bernhardlaan 22 A, omgevingsvergunning, voor 
 het slopen van de bestaande twee bergingen en 
 het bouwen van één grotere berging 

REGELGEVING: 
• Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening 
 gemeente Waterland 2023 

STEMWIJZERS VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE STATEN EN 
WATERSCHAPPEN
Weet u al welke partij het beste
aansluit bij wat u belangrijk vindt? Als dit 
niet het geval is, kan de stemhulp u wellicht 
helpen. Aan de hand van stellingen over de 
belangrijkste thema’s, ziet u welke partij 
het beste bij uw mening past. Voor zowel de 
Provinciale Staten als de Waterschappen is er 
een stemhulp om u te helpen bij uw keuze. 
De stemwijzers van de Provinciale Staten en 
Waterschappen vindt u via onderstaande 
links:

Stemwijzer Provinciale Staten: 
www.noord-holland.mijnstem.nl 

Waterschappen: 
www.hhnk.mijnstem.nl

RESERVE-STEMBUREAULEDEN GEZOCHT 
VOOR 15 MAART
We zoeken reserve-stembureauleden. Het kan 
voorkomen dat op het laatste moment 
stembureauleden afzeggen, in dat geval 
wordt een beroep gedaan op de reserve-
stembureauleden. Heeft u interesse? 
Meld u dan snel aan. Dit kan via 
verkiezingen@waterland.nl. Meer informatie 
leest u op www.waterland.nl/nieuws. 

BALIES GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 
15 EN 16 MAART
In verband met de verkiezingen zijn de balies 
van het gemeentehuis op woensdag 
15 maart gesloten. Op donderdag 16 maart 
zijn de balies ook gesloten, behalve voor 
overlijdens- en geboorteaangifte.

ONLINE TRAINING STARTERSLOKET: 
SCHRIJF IN 7 STAPPEN EEN 
ONDERNEMINGSPLAN
Zorg voor overzicht en structuur in uw 
ondernemersdroom en krijg inzicht in de 
haalbaarheid van uw ondernemersplannen. 
Volg de online training ‘Schrijf in 7 stappen 
een ondernemingsplan’ op 13 maart en werk 
uw idee aan de hand van ons canvasmodel in 
7 stappen verder uit. Interesse? Aanmelden 
kan via de volgende link: 
waterland.startersloket.nl/agenda
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