
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)
19-04 Monumenten- en 
 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar en er 
is voor inwoners een mogelijkheid om in 
te spreken. Meer informatie hierover en 
aanmelden kan via griffie@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn 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:
Broek in Waterland
• Dorpsstraat 8, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
 schuur

Monnickendam
• Julianalaan 25, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 
 dakvlak

• Jan Persijnlaan 83, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 
 dakvlak
• Haringburgwal 1A, omgevingsvergunning, voor 
 het in gebruik nemen van het pand t.b.v. horeca
• Oranjestraat 38, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een dakopbouw met verlegde nok 
 en dakkapel aan de voorzijde

VERLEEND:
Monnickendam
• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 
 herstellen van de fundering van het woonhuis
• Dissel 21, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Broek in Waterland
• Evenementenvergunning, voor het houden van 
 het evenement “Kunstroute”

Ilpendam
• Tureluur 36, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Katwoude
• Hoogedijk 58, evenementenvergunning, voor het 
 organiseren en houden van het evenement 
 “Dagje bij de boer”

VERLENGING:
Broek in Waterland
• Woudweeren 6 WS, omgevingsvergunning, voor 
 het bouwen van twee bergingen bij een woonark

 WEEK 15 - 14 APRIL 2022

Een van de buurttuinen van gemeente Wa-

terland staat al gezellig in bloei! Gespot door 

mevr. van den Heuvel tijdens haar wandeling 

door de wijk.    

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

Boom geplant in Broek in Waterland
Op woensdag 6 april hebben Alma 
(8 jaar) en Lux (7 jaar) samen met burge-
meester Marian van der Weele en wethou-
der Groen en Duurzaamheid, Astrid van de 
Weijenberg een boom geplant in Broek in 
Waterland. Alma en Lux willen meer 
bomen in hun dorp en hebben hiervoor 
handtekeningen ingezameld. Meer dan 70 
mensen ondertekenden deze actie. 

Burgemeester Marian van der Weele: 
“Een ontzettend goed en leuk initiatief 
van deze jonge inwoners van Broek in 
Waterland. Het is belangrijk dat jonge 
bewoners betrokken zijn bij de politiek en 
de lokale omgeving, dit stimuleren wij 
graag”.

Eerder hebben Marian van der Weele en 
Astrid van de Weijenberg samen met Alma en Lux en een medewerker Groen gezocht 
naar de beste plek voor de boom. Ook mochten Alma en Lux kiezen welke boom er 
moest worden geplaatst. Zij kozen voor een meidoorn. Dit is een boom die van nature 
voorkomt in Nederland. Op deze boom komen heel veel verschillende soorten insec-
ten af, want de insecten “kennen” deze inheemse boom. In het najaar genieten de 
vogels van de rode vruchten die aan de boom komen. 

Dit initiatief sluit goed aan op de groenvisie 2020-2024 van gemeente Waterland. Een 
van de doelen is namelijk het aantrekkelijk en groen maken van de leefomgeving van 
de bewoners. Zo plant de gemeente per jaar duizenden vaste planten aan. Dit ziet er 
niet alleen mooi uit, maar is ook nuttig om voeding te bieden voor insecten. Hiermee 
wordt dus ook de biodiversiteit versterkt.

BESTE WATERLANDERS,
Inmiddels wonen er ruim 250 Oekraïense 
vluchtelingen in onze gemeente. Ze worden 
grotendeels opgevangen door inwoners die 
hun woning of tuinhuisjes beschikbaar stel-
len. Ik heb hier ontzettend veel waardering 
voor. De gastvrijheid en behulpzaamheid van 
de Waterlanders maakt mij ontzettend trots. 
Het inschrijven in het bevolkingsregister, het 
verzorgen van onderwijs en leefgeld vragen 
veel tijd en inspanning van onze gemeente-
lijke organisatie. Ook zijn we nog steeds druk 
met het zoeken naar andere opvanglocaties 
binnen de gemeente. Het gemeentelijke 
team zet zich samen met de vrijwillige coördi-
natoren enorm in om alles zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Dat moet allemaal gebeu-
ren naast het reguliere werk. (…)
Geen dag is het hetzelfde als uw burge-
meester! Ik wens u hele gezellige en goede 
Paasdagen!

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester

De hele column is te lezen op: 
www.waterland.nl/nieuws

MEEDENKEN HERINRICHTING 
PIETER APPELPLEIN

Het Pieter Appelplein in Monnickendam wordt 
dit jaar heringericht. Niet allen de straat wordt 
opnieuw bestraat en opgehoogd, ook de 
rijbaan en de parkeer-, afval- en groenvoor-
zieningen in de straat worden verbeterd. 
Daarnaast wordt het riool gerenoveerd, komt 
er een regenwaterriool en wordt het plein 
klimaatadaptief ingericht. Wij willen de 

bewoners en gebruikers graag bij het ontwerp 
betrekken. Kom jij ook meedenken op de 
inloopavond dinsdag 19 april? 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
www.waterland.nl/nieuws.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2022
Op 30 april 2022 komt de termijn voor betalen 
van uw aanslag gemeentelijke belastingen 
2022 te vervallen. Deze aanslag is u op 
31 januari 2022 toegestuurd. U heeft tot 
30 april de tijd om dit te betalen, maar 
vergeet dit niet. Als wij geen betaling van u 
ontvangen, worden verdere invorderings-
maatregelen genomen. Indien uw aanslag 
automatisch wordt geïncasseerd, is deze ver-
valdatum niet van toepassing. Voor informatie 
kunt u bellen (0299) 658 569. 

DENK MEE OVER VERDUURZAMING VAN 
WATERGANG (DEEL 2)
Op 10 maart is er door inwoners van Water-
gang samen met de GroeneGrachten nage-
dacht over collectieve, duurzame oplossing 
voor Watergang. Ook zijn duurzame kansen in 
beeld gebracht door GroeneGrachten tijdens 
locatiebezoek bij verschillende panden. Komt 
u ook naar de tweede en tevens laatste work-
shop waarbij de uitkomsten hiervan worden 
gepresenteerd? Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op: www.waterland.nl/nieuws.

BALIES GEMEENTEHUIS: 
OPENINGSTIJDEN TIJDENS FEESTDAGEN 
In verband met de feestdagen zijn de balies 
van het gemeentehuis gesloten op: Goede 
Vrijdag (15 april), Tweede Paasdag ( maandag 
18 april), Koningsdag ( woensdag 27 april).


