
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 me-
dium 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
• Monnickendammerrijweg 53 C, omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een bijbehorend 
bouwwerk

• Hofweg 11, omgevingsvergunning, voor het Hof-
weg 11 vervangen stal/schuur
Monnickendam
• Noordeinde 15, omgevingsvergunning, realisren 
van een carport
• Tongnaald 20, omgevingsvergunning, voor het 
210080; Damwand Tongnaald 20 Monnickendam
• De Zarken 27, omgevingsvergunning, voor het re-
aliseren van een in- en uitrit ten behoeve van het 
realiseren van twee parkeerplaatsen op het woon-
perceel
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 58 D,  omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een aanbouw aan 
de voorgevel en wijzigen gevels woonhuis

Watergang
• Zwanenpad 1, omgevingsvergunning, voor het 
Het plaatsen van een efafscheiding van 1,80m.

VERLEEND:
Katwoude
• N247 ter hoogte van Hoogedijk 1, omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een grondkering in 
verband met de reconstructie en groot onderhoud 
van de N247
Monnickendam
• N247 ter hoogte van de Bernhardlaan, omge-
vingsvergunning, voor het aanpassen van de on-
derdoorgang Bernhardlaan (aanbrengen trapop-
gang) in verband met de reconstructie en groot 
onderhoud van de N247

INSTALLATIE BURGEMEESTER 
MARIAN VAN DER WEELE DIGITAAL 
TE VOLGEN

Op donderdag 11 
maart 2021 om 18.00 
uur is de installatie 
van Marian van der 
Weele als burge-
meester van gemeen-
te Waterland 
digitaal te volgen. 
De beëdiging vindt 

plaats door de Commissaris van de Koning, de 
heer Arthur van Dijk tijdens een buitengewone 
raadsvergadering in het gemeentehuis van 
Waterland. U kunt de vergadering live volgen 
op www.gemeenteraadwaterland.nl. Het pro-
gramma is ook live te volgen via omroep PIM.

EXTRA TEGEMOETKOMING VOOR 
INWONERS MET PLOTSELINGE 
INKOMENSDALING 
Inwoners die door corona een groot deel van 
hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een ex-
tra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. 
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die 

door een plotselinge en onverwachte terugval 
in het inkomen van meer dan 25% nood-
zakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de 
energierekening niet meer kunnen betalen.
De tegemoetkoming is een vorm van bijzon-
dere bijstand, specifiek voor inwoners die 
hier normaal gesproken niet voor in aanmer-
king komen. De gemeente Waterland gaat 
daar ruimhartig mee om. ‘Het uitgangspunt 
is dat we tegemoet komen in de structurele 
woonkosten’, legt Astrid van de Weijenberg, 
wethouder armoedebeleid, uit.’ Meer weten of 
TONK aanvragen? Ga dan naar www.waterland.
nl/inkomen/hulpbijlaaginkomen/TONK.

ONDERZOEK NAAR BEPALING 
WOZ-WAARDE
Gemeente Waterland doet mee aan een 
onderzoek van de Universiteit Leiden naar de 
ervaring van inwoners met de gemeentelijke 
bepaling WOZ-waarde. Door mee te doen aan 
het onderzoek helpt u mee om de WOZ-
waardebepaling te verbeteren. Doet u ook 
mee? U kunt de vragenlijst anoniem invullen. 
Meedoen duurt ongeveer 8 minuten en kan 
t/m 2 april 2021. De gegevens gaan direct naar 
de onderzoekers. Kijk op www.waterland.nl. 

17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat er weer gestemd 
mag gaan worden. Een grote groep die maar moeilijk naar de stembus te 
krijgen is, zijn de jongeren. Landelijk zijn er verschillende initiatieven om hen 
toch naar de stembus te krijgen. 

In de gemeente Waterland zijn er in het 
afgelopen jaar zo’n 400 jongeren die 18 
zijn geworden. Daarnaast zijn er nog 
eens ruim 400 jongeren (t/m 21) die nog 
niet eerder voor de Tweede Kamer-
verkiezingen hebben gestemd. Om hen 
aan te moedigen om hun stem uit te 
brengen, viel afgelopen week bij iedere 
Waterlandse jongere tussen de 18 en 21 
jaar oud een mooie kaart op de mat met 
een belangrijke oproep van onze burge-
meester Sicko Heldoorn. In samenwer-
king met Omroep Pim is er een filmpje 
gemaakt waarin Thijs Water uit 
Monnickendam laat zien hoe makkelijk 
het stemmen gaat inclusief alle 
coronamaatregelen. 
Kijk op www.waterland.nl/verkiezingen 
voor o.a. het filmpje.

Jongeren naar de stembus!

GRATIS ONLINE WEBINAR 15 MAART 2021  
‘SUCCESVOL ONLINE’
Platform voor (startende) ondernemers. 
Meer informatie op: 
www.waterland.nl/economische-zaken

BOMEN KAPPEN EN VERPLANTEN VOOR 
PROJECT GALGERIET
Op het Galgeriet, de jachthaven en het 
Hemmeland worden bomen gekapt en 
verplaatst voor het project Galgeriet. De 
bomen die verplaatst kunnen worden gaan 
naar het Hemmeland.
Na het verwijderen van de bomen kan gestart 
worden met het bouwrijp maken om bedrijven 
te verplaatsen. Er kan dan ook een nieuwe 

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 legitimatie en milieupas  
mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

17-03 Bezwaarschriftencommissie
 Waterland; kijk op
 www.waterland.nl/agenda. 
18-03  Voorbereidende raadsvergadering. 

Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

 WEEK 10 - 11 MA ART 2021

sloot gegraven worden en een sloot verlegd 
worden in dit gebied. Het voormalige bedrij-
venterrein Galgeriet wordt herontwikkeld tot 
een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelge-
bied. Het project bestaat uit onder meer een 
supermarkt, commerciële voorzieningen, en 
700 huur- en koopwoningen. 

STEUN HET KLIMAATALARM IN
 WATERLAND OP 14 MAART 
In Waterland doet  een groep enthousiaste 
vrijwilligers mee met het nationale klimaat-
alarm  (www.klimaatmars2021.nl).
Zoveel mogelijk kerken in Waterland luiden 
die dag om 15 uur de noodklok voor het 
klimaat. 
Doe mee en laat zondag 14 maart om 15.00 
uur van je horen (online of vanuit huis) met 
alles wat lawaai kan maken van scheeps-
toeter tot fietsbel.


