
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

18-01 Adviescommissie voor de 
 bezwaarschriften Waterland
20-01 Voorbereidende Raadsvergadering
24-01 Monumenten- en 
 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
niet mogelijk om raadsvergaderingen 
fysiek bij te wonen. Uiteraard is de 
raadsvergadering te volgen via 
www.waterland.nl en via Omroep PIM.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, 
bezwaar/beroepsmogelijkheden en 
bezwaar/beroepstermijnen vind je op 
www.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Kalversteeg 2, omgevingsvergunning, voor het 

wijzigen van een bedrijfsbestemming naar een 
woonbestemming

• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van 20 wooneenheden binnen project 
Galgeriet fase 4

Broek in Waterland
• Keerngouw 1, omgevingsvergunning, voor het 

wijzigen van het gebruik van een bestaand 
bijgebouw naar kleinschalig toeristisch 
overnachten

VERLEEND:
Monnickendam
• Kerkstraat 49, omgevingsvergunning, voor 

het slopen van de bestaande uitbouw en het 
realiseren van een nieuwe uitbouw aan de

 achterzijde van de woning
• Niesenoortsburgwal 16, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van zonnepanelen op de 
aanbouw en de schuur

Broek in Waterland
• Motorrijtuigstraat 15, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van een schutting

STREMMING:
Monninckendam
• Pierebaan (t.h.v. Bernhard Nieuwentijt College) 

door bestratingswerkzaamheden vanaf 17 
januari 2022

 WEEK 2 - 13 JANUARI 2022

 WERKEN AAN DE WEG

• MONNICKENDAM

Volgende week starten de werkzaamheden 
voor de herinrichting van de Pierebaan. Deze 
vinden plaats ter hoogte van het nieuwe 
appartementencomplex M’DAM en het 
Bernhard Nieuwentijt College. De rijbaan is 
vanaf maandag 24 januari afgesloten voor 
verkeer. De totale werkzaamheden nemen 
ongeveer 3 maanden in beslag. 
Meer informatie over dit project? 
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering.

Rob Verbrugge stuurde deze foto van de 
Lange Brug in Monnickendam. De vroege 
avonden leveren prachtige plaatjes op!  

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

Rachel Plaggenburg in de race voor 
titel ‘Buurtsportcoach van het jaar’ 

De Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ is een publieksprijs die is bedoeld 
voor een buurtsportcoach die zich onderscheidt van zijn collega’s en inspirerend is voor 
anderen. Rachel Plaggenburg, buurtsportcoach in de gemeentes Waterland en Landsmeer, 
is in de top drie gekozen door een landelijke vakjury.

Rachel is sinds 1 juli 2020 werkzaam als buurtsportcoach voor de twee gemeentes. Zij is 
genomineerd omdat zij als geen ander weet te verbinden en veel initieert. Daarnaast beheert 
ze social media heel goed; mede door haar vlogs is het werk van de buurtsportcoach veel 
zichtbaarder geworden én zijn er extra veel doelgroepen in beweging gekregen. Zij heeft dit 
jaar o.a. de jaarlijkse balkondag en verschillende sportspektakels georganiseerd voor jeugd 
en jongeren. Bovendien wil zij de sport- en preventieakkoorden samenvoegen tot een 
leefstijlakkoord.  
Rachel Plaggenburg: “Ik vind het super leuk dat ik genomineerd ben! Natuurlijk hoop ik dat 
met deze nominatie het werk van de buurtsportcoaches nog meer bekendheid krijgt. Wij 
organiseren ieder jaar namelijk zoveel leuke evenementen”. 
Inmiddels kan er worden gestemd en op 17 februari wordt de winnaar bekendgemaakt. Dan 
weten we of Rachel echt dé Buurtsportcoach van het jaar is. Help jij ook mee met haar deze 
titel te bezorgen? Op www.wijbuurtsportcoaches.nl/buurtsportcoachvanhetjaar2021 kan er 
worden gestemd door combinatiefunctionarissen, beweegmakelaars, werkgevers van 
buurtsportcoaches, JOGG-regisseurs, buurtspeel- en sportcoaches en overige die onder de 
Brede Regeling Combinatiefuncties werken.

OP NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE! Afgelopen oktober is het eerste rookvrije 
speeltuintje in Waterland gerealiseerd, een 
eerste stap in de richting van een rookvrije 
generatie. Eén van de ambities uit het 
Preventieakkoord is om een rookvrije 
omgeving te creëren voor alle inwoners van 
Waterland. Daarom ziet u vanaf nu bij bijna 
alle speeltuinen de blauwe borden staan om 
u erop te wijzen dat spelende kinderen de 
kans moeten krijgen om volledig rookvrij te 
kunnen opgroeien.

Naast de speeltuinen willen wij dat alle 
andere openbare plekken in de gemeente een 
rookvrije omgeving worden. Bent u betrokken 
bij een sportclub, kinderboerderij of andere 
openbare plek en helpt u graag mee aan een 
rookvrije generatie? Kijk dan op 
www.rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/.

WIJZIGING VERDELING VAN DE 
ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS 
OP MARKEN
Het nieuwe ondergrondse afval inzamel-
systeem in de kern van Marken wordt goed 
gebruikt! De restafvalcontainer aan de 
Kruisbaakweg (tegenover de supermarkt) 
blijkt veruit het populairst te zijn. Hierdoor 
zit deze container helaas vaak helemaal vol, 
terwijl er in de overige twee containers nog 
genoeg ruimte is. Om het afvalaanbod meer 
te verspreiden over de drie ondergrondse 
containers op Marken, vragen wij de gebrui-
kers om vanaf heden gebruik te maken van de 
verspreiding zoals in onderstaande kaart is 
aangegeven. Alvast veel dank voor de mede-
werking. 
Voor meer informatie en om het plaatje groter 
te zien: www.waterland.nl/nieuws.


