
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

15-04 Goede vrijdag (gemeentehuis 
 gesloten)
18-04  Pasen (gemeentehuis gesloten)

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Van-
wege de coronamaatregelen is het beperkt 
mogelijk om raadsvergaderingen fysiek bij 
te wonen (aanmelden via 
griffie@waterland.nl). De raadsvergadering 
is te volgen via Omroep Pim of via 
https://waterland.bestuurlijkeinformatie.
nl. Hier vindt u ook de agenda en stukken.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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
• Oude Zijds Burgwal 44, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak  
 van de woning
• Noordeinde 53, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van zonnepanelen op het dak van de  
 woning
• Marijkestraat 35, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een dakopbouw met verlegde nok

Broek in Waterland
• Eilandweg 3, omgevingsvergunning, voor het  
 verbouwen en verduurzamen van een woonhuis
• Broekermeerdijk 5, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een woonhuis met bijbeho- 
 rend bouwwerk voor kleinschalig toeristisch  
 overnachten

VERLEEND:
Monnickendam
• Splitshoorn 20, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Margrietstraat 4, omgevingsvergunning, voor het  
 verleggen van de nok en het plaatsen van een  
 dakkapel op het voordakvlak van de woning
• Avegaar 72, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Katwoude
• Dorpsstraat 70B, omgevingsvergunning, voor het

  
 plaatsen van dakkapel in het dakvlak aan de  
 westkant

VERLENGING:
Broek in Waterland
• Cornelis Roelestraat 34, omgevingsvergunning, 
voor het gebruiken van een vrijstaand bijbehorend 
bouwwerk als personal training studio

VERKEER:
Monnickendam
• ’t Prooyen 17, toewijzen gehandicaptenparkeer-
plaats voor bewoner(s) aan de voorzijde van de 
woning

PLANNEN:
Broek in Waterland
• Eilandweg 23-25, ruimtelijk plan, voor het reali-
seren van 21 woningen en 3 winkelunits

 WEEK 14 - 7 APRIL 2022

Voor deze foto van de week gaan we als 
uitzondering een keer buiten de grenzen van 
gemeente Waterland. Deze twee brutale 
Nijlganzen zitten steeds vaker op de wilg bij 
Diek Kubbe in Warder en lijken daar te willen 
gaan nestelen. Dank voor het insturen!    

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

Wateroverlast Buitendijkse gebieden

De harde noordoostelijke wind in combinatie met het hoge waterpeil in het Marker-
meer hebben er vorige week voor gezorgd dat grote delen van recreatiegebied het 
Hemmeland, de jachthavens in Monnickendam en Katwoude en Europarcs in Uitdam, 
onder water zijn komen te staan. De afgelopen week is het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) druk bezig geweest om het vele water weg te 
pompen. 

Burgemeester Marian van der Weele: “Nu het grootste gedeelte van het water is 
weggepompt en we de contouren van het oorspronkelijke recreatiegebied, de havens 
en het recreatiepark weer voorzichtig kunnen zien, wordt duidelijk hoe groot de 
schade is, niet alleen aan het landschap maar ook voor de ondernemers die in dit 
gebied zijn gevestigd. Op dit moment ben ik in contact met de gedupeerde 
ondernemers over maatregelen die een dergelijke verrassing in de toekomst 
eventueel zouden kunnen voorkomen.”

SOROPTIMISTCLUB BESTAAT 100 JAAR
Soroptimisten dragen wereldwijd actief bij 
aan de bevordering van mensenrechten en de 
positieverbetering van vrouwen en meisjes 
in het bijzonder. Om het 100-jarig bestaan 
te vieren, is er gisteren in Monnickendam 
een boom geplant door Soroptimistclub 
Waterland. Overal in de wereld worden door 
Soroptimisten bomen geplant in het kader 
van 100xTrees4life. Negen leden van Soropti-
mistclub Waterland plantten deze boom sa-
men met wethouder Astrid van de Weijenberg. 
Kijk voor meer informatie over de Soroptimist-
club op: www.soroptimist.nl/waterland/. Foto: Pieter Pereboom

100-JARIG BESTAAN FANFARECORPS 
ZUIDERWOUDE GEVIERD
Eindelijk kon het jubileum van het fanfare-
corps Zuiderwoude worden gevierd! Afgelopen 
zondag 3 april is dit – twee jaar na dato – ge-
vierd met een jubileumconcert. Burgemeester 
Marian van der Weele feliciteerde hen met het 
100 jarig bestaan waarvoor zij in 2020 een 
Koninklijke Erepenning ontvingen.

HET MAAISEIZOEN IS WEER BEGONNEN!
Het maaiseizoen is per 1 april weer begon-
nen. Dit houdt in dat alle bootjes en andere 
eigendommen van het gras af moeten zijn. Ze 
liggen anders in de weg en beperken de groei 
van de beplanting. Leg uw bootje in het water 
of breng het naar een opslag.

AFSCHEID DIRK BOES
Afgelopen vrijdag werd bij de brandweer- 
kazerne op Marken afscheid genomen van 
postcoördinator Dirk Boes. De heer Boes heeft 
zich ruim 40 jaar ingezet voor de Brandweer 
in de gemeente Waterland. Hiervoor heeft 
hij een onderscheiding gekregen. Voor zijn 
afscheid kreeg hij tevens een vrijwilligers- 
medaille ‘Openbare Orde en Veiligheid’.  
Burgemeester Marian van der Weele was bij 
dit afscheid aanwezig, waar zij hem per-
soonlijk bedankte voor zijn inzet. Pieter Jan 
Teerhuis zal het werk van Dirk voortzetten.


