
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

21-04 Fractievergadering
27-04 Koningsdag 
 (gemeentehuis gesloten)
28-04  Raadsvergadering en 
 voorbereidende vergadering 

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.

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
• Atjehgouw 6, omgevingsvergunning, voor het 
verduurzamen en uitbreiden van de woning

Monnickendam
• Noordeinde 112, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

VERLEEND:
Monnickendam
• Jan Persijnlaan 83, omgevingsvergunning, voor 
het plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 
dakvlak
• Oranjestraat 38, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw met verlegde nok 
en dakkapel aan de voorzijde

Ilpendam
• Varkensland, omgevingsvergunning, voor het 
uitvoeren van inrichtingsmaatregelen natuuront-
wikkeling Natura 2000 gebied

VERLENGING:
Monnickendam
• De Haven 1, omgevingsvergunning, voor het ver-
bouwen van een woning (rijksmonument)

 WEEK 16 - 21 APRIL 2022

 WERKEN AAN DE WEG

• HET SCHOUW N247

In het weekend van 22 april tot 24 april wordt 
een deel van de N247 vanaf Het Schouw 
richting Amsterdam afgezet voor asfalterings-
werkzaamheden. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd op de hoofdrijbaan links (richting 
Amsterdam) van de N247. Lijnbussen, (brom-)
fietsers en voetgangers kunnen wel via de 
normale routes rijden. Gemotoriseerd verkeer 
moet omrijden. Er wordt een omleidingsroute 
ingesteld. Deze is te vinden op: 
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering.

Een prachtig plaatje van de schepen op de 

Gouwzee tijdens het paasweekend. Het 

zonnetje liet zich gelukkig vaak zien! Bedankt 

voor het inzenden van de foto Trijntje Visser!    

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

Koningsspelen 2022 gaan door!

Elke vrijdag voorafgaand aan Koningsdag vinden de Koningsspelen plaats. Een dag 
voor basisschoolkinderen die bestaat uit sportieve activiteiten waar een gezamenlijk, 
feestelijk Koningsontbijt aan voorafgaat. Dit jaar kan het gelukkig weer op de normale 
manier doorgaan en wel op 22 april aanstaande. Scholen bepalen zelf hoe de Konings-
spelen worden ingevuld. 

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen 
afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch 
deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. 
Inmiddels zijn de Koningsspelen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie waarmee er een 
structurele bijdrage wordt geleverd aan een sportieve en verbonden samenleving.
Burgemeester Marian van der Weele zal dit jaar de kinderen van basisschool de St. 
Sebastianus en de Van Randwijkschool in Ilpendam aanmoedigen. “Ontzettend goed 
dat dit initiatief een jaarlijkse traditie is geworden. Het is mooi om te zien dat de 
basisscholen dit jaar weer alle krachten bij elkaar hebben gebundeld om er een 
gezellige Koningsspelen van te maken. Ik ben benieuwd naar alle sportieve activitei-
ten”, aldus Marian van der Weele. 

25 APRIL: WEBINAR ‘EEN GOEDE 
ZAKELIJKE EERSTE INDRUK OP LINKEDIN’

Als ondernemer weet u dat u online zichtbaar 
moet zijn om klanten binnen te halen. LinkedIn 
geeft u die kans, maar hoe zorgt u voor een 
professionele uitstraling op uw LinkedIn-
profiel? Startersloket Waterland organiseert op 
25 april het webinar “Een goede zakelijke eerste 
indruk op LinkedIn”. In dit online webinar leert 
u allerlei praktische tips die direct toepasbaar 
zijn. Het begint om 19.00 uur en wordt gegeven 
door Mariëlle de Munnik. Er is tijdens het 
webinar gelegenheid om via de chat vragen te 
stellen. Dit webinar is gratis voor inwoners uit 
de aangesloten gemeenten. Aanmelden kan 
via: www.waterland.startersloket.nl.

GRATIS HONDENPOEPZAKJES 
Het is lente en iedereen trekt naar buiten; 
genieten van de zon en de buitenlucht. 
Spelen in de speeltuin, een balletje trappen 
op het grasveld of picknicken in het park. 
Gezamenlijk vermaak in de openbare ruimte. 
Maar opeens wordt de pret bedorven doordat 
u in een hondendrol stapt. Bah! U wilt toch niet 
dat dit u overkomt?! Zorg er dan ook voor dat 
anderen dit risico niet lopen. Om u een handje 
te helpen, stellen wij bij het gemeente-
huis gratis hondenpoepzakjes ter beschikking. 
Dus doe uw buurtbewoners een lol, ruim op 
die hondendrol!

FELICITATIES MET NEDERLANDERSCHAP
Afgelopen week zijn in het gemeentehuis ver-
schillende inwoners tot Nederlander genatura-
liseerd. Felicitaties! De Waterlandse inwoners 
zijn beëdigd door burgemeester Marian van der 
Weele. 

WERKEN OP AFSPRAAK BALIES 
GEMEENTEHUIS
De afgelopen tijd werkten we aan de balies 
van het gemeentehuis op afspraak. We hebben 
gemerkt dat zowel wij als de inwoners dit als 
prettig hebben ervaren. Doordat we het soort 
afspraak van tevoren in kunnen zien, zorgen we 
ervoor dat de daarvoor bevoegde medewerkers 
aanwezig zijn. Hierdoor hebben we voor iedere 
inwoner voldoende tijd en zijn de wachttijden 
in de hal beperkt. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om op afspraak te blijven werken. Een 
afspraak maken kan gemakkelijk via: 
www.waterland.nl/afspraak-maken.

AANPASSING INZAMELDATUM OUD 
PAPIER MONNICKENDAM EN KATWOUDE
- Volgende week wordt het oud papier op 
donderdag 28 april opgehaald i.p.v. woensdag 
27 april. Dit in verband met Koningsdag 
(Wijk 2 Monnickendam en Katwoude).
- Op 4 mei start de inzameling van het oud 
papier twee uur eerder. Ongeveer vanaf 16:00 
uur. Dit in verband met Dodenherdenking. 
Plaats uw oud papier dus tijdig (Wijk 1 
Monnickendam).

MILIEUSTRAAT PURMEREND GESLOTEN 
OP KONINGSDAG
Op 27 april is de gehele milieustraat 
Purmerend gesloten wegens Koningsdag.


