
G E M E E N T E N I E U W S

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:
Broek in Waterland
• Zuideinde 10 B, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een steiger
• Polder Noordmeer, omgevingsvergunning, voor 
het vernieuwen en aanpassen van peilregulerende 
kunstwerken
Ilpendam
• Watersnip 28, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde
Marken
• Buurt IV 21, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuwe woning

Monnickendam
• Oude Zijds Burgwal 54, omgevingsvergunning, 
voor het aan de achtergevel uitbreiden van het 
woonhuis
• Beatrixlaan 15, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw en een dakkapel in 
het voordakvlak
• Zwaluwtong 1, omgevingsvergunning, voor het 
vergroten van de woning aan de zij- en achterzijde
• Rielant 27, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak

VERLEEND:
Ilpendam
• nabij kerkstraat 1, APV vergunning, maken van 
filmopnames, 3 mei 2021 van 07.00 tot 19:00 uur
• Dorpsstraat 69, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuwe beschoeiing met 
vlonder
Katwoude
• Achterdichting 1, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van zonnepanelen op een 
constructie in de tuin
Monnickendam
•  Kerkstraat 7, omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen en uitbreiden van een bijbehorend 
bouwwerk
• Zuideinde 11, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een viertal dakvensters en het 
realiseren van een loggia

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN
Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg naast 18, omgevingsvergun-
ning, voor het realiseren van een tijdelijk school-
gebouw

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Verkeersmaatregelen m.b.t. 
bouwwerkzaamheden Dorpsstraat 35 
te Ilpendam

Om de gemeente Waterland collectief te ontdoen van zwerfafval in wijken en na-
tuurgebieden organiseert de gemeente van 24 t/m 31 mei de eerste editie van de 
Waterland Cleanup Week. 
Om zoveel mogelijk inwoners deel te laten nemen is een samenwerking aangegaan 
met winkels waar inwoners van Waterland een gratis cleanup-pakket (na reservering) 
kunnen afhalen. Het cleanup-pakket bestaat uit een afvalgrijper en een vuilniszak. 
Inwoners die hun steentje willen bijdragen kunnen hun cleanup-pakket reserveren via 
www.waterland.nl/cleanupweek. Astrid van de Weijenberg, wethouder Duurzaamheid: 
“We organiseren dit jaar voor het eerst een eigen Cleanup Week en we geven 
afvalgrijpers weg die inwoners mogen houden om ook na 31 mei af en toe zwerfafval 
op te ruimen.” Ook kinderburgemeester Bibi Meister draagt de campagne een warm 
hart toe. Zij zal met een groep kinderen, uitgerust met afvalgrijpers, via Tiktok 
jongeren oproepen om aan de Waterland Cleanup Week mee te doen.

Eigen cleanup-pakket om  
Waterland zwerfafvalvrij te maken

SPEECH BEVRIJDINGSDAG VAN 
DE BURGEMEESTER
(Verkorte versie van de speech, hele bericht te 
lezen op www.waterland.nl/nieuws)

Beste inwoners van Waterland,
Bevrijdingsdag in coronatijd; het klinkt zo 
tegenstrijdig. Het afgelopen jaar heeft ervoor 
gezorgd dat vrijheid niet meer zo vanzelfspre-
kend is. 
Des te meer reden om stil te staan bij de 
kwetsbaarheid van vrijheid en het te vieren op 
Bevrijdingsdag. 
We moeten vieren dat onze gemeenschap 
veerkrachtig en sociaal is gebleken. Vieren 
dat ondernemers elkaar hebben opgezocht 
en samenwerkingen aan zijn gegaan die voor 

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 je milieupas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

17-05 Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
27-05 Voorbereidende en 
 raadsvergadering. Voor meer 
 informatie kijk op www.waterland/
 nl bij agenda raadsvergadering.
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

Deze week een foto van de zonsondergang 
boven de skyline van Ilpendam. Christiaan 
Knoop (@knoopphotos) tagde ons in deze 
mooie foto op instagram.   
Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag de gemeente Waterland 
op social media: @gemwaterland.  

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

 WEEK 18 - 6 MEI 2021

deze pandemie misschien niet aan de orde 
waren. 
En om naar de toekomst te kijken moeten we 
het verleden kennen en hiervan leren. Niet om 
daarin te blijven hangen, maar om onze toe-
komst en een zo ‘normaal’ mogelijk bestaan 
in vrijheid aan te kunnen. Laat dit moment 
van onvrijheid ons beseffen hoe kostbaar 
de waarde is van vrijheid; want deze is nooit 
vanzelfsprekend.
Zorg goed voor elkaar!

Marian van der Weele
Burgemeester gemeente Waterland

JONGERENTAFEL OVER DUURZAAMHEID 
25 MEI
Dinsdagavond 25 mei tussen 19.30 uur en 
21.00 uur (via Teams) organiseert de ge-
meente een Jongerentafel (18-35 jaar) over 
de Regionale Energiestrategie (Res). In onze 
gemeente spelen onder andere de vraag-
stukken; windmolens bij de Nes, duurzame 
woningbouw en laadpalen voor elektrische 
auto’s. De gemeente wil graag horen welke 
innovatieve ideeën jongeren hebben, dus 
meld je aan.  Meer informatie op 
www.waterland.nl/nieuws.

NIEUWE PAGINA GEMEENTERAAD OP 
WWW.WATERLAND.NL
De gemeenteraadspagina heeft een nieuwe 
vormgeving. Op deze manier is de raadsinfor-
matie toegankelijker en overzichtelijker. De 
meest recent gepubliceerde stukken en de 
korte termijnagenda is er te vinden. Er staat 
een Wie is wie op de pagina, een Vraagbaak 
en nog veel meer. Neem eens een kijkje.

SLUITENDE BEGROTING NA BIJSTELLING 
VOORJAARSNOTA 2021 
Het college van B&W heeft ingestemd met de 
Voorjaarsnota 2021 en de Jaarstukken 2020 
en heeft de voorstellen aangeboden aan de 
gemeenteraad, die het op 24 juni en 1 juli 
bespreekt.
Lees verder op: www.waterland.nl/nieuws.

KENT U IEMAND DIE EEN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING VERDIENT?
In gemeente Waterland zijn er veel inwoners 
die zich belangeloos inzetten voor het 
maatschappelijk welzijn. Het is heel mooi om 
deze mensen op een bijzondere wijze in het 
zonnetje te zetten met een Koninklijke onder-
scheiding. Deze Waterlanders kunnen door 
anderen worden voorgedragen als ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen. 
De aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2021 bij de 
gemeente binnen zijn. Hoe u iemand kunt 
voordragen vindt u op onze website 
www.waterland.nl (trefwoord ‘lintje’).


