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

Op 1 juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van een wijziging in 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze wijziging richt zich met name op 
het ligplaatsverbod voor waterscooters op het Hemmeland. De gemeente hoopt met 
deze wijziging een veiligere zomerperiode tegemoet te gaan.

De APV is hét instrument om de gemeente veilig en lee� aar te houden en om de 
openbare orde te kunnen handhaven. Er zijn regels nodig om overlast en onveilige 
situaties tegen te gaan, het algemeen belang te beschermen of het maatschappe-
lijk verkeer in de openbare ruimte te reguleren. De gemeente ontvangt iedere zomer 
meldingen en/of klachten over zwerfaval en onveilige situaties in recreatiegebied 
het Hemmeland, waaronder ook van personen die met waterscooters te hard varen, 
overmatig alcohol gebruiken of de openbare orde verstoren. 
Burgemeester Marian van der Weele neemt deze meldingen uiterst serieus: 
“Wanneer ons berichten bereiken over zwerfafval en onveilige situaties in en rond 
het water op het Hemmeland, dan vind ik dat we daar als gemeente actie op 
moeten ondernemen. Ik heb daarom de raad voorgesteld om in te stemmen met 
deze wijziging omdat ik vind dat iedere inwoner van Waterland, van welke lee� ijd 
dan ook, een veilige zomer moet kunnen beleven in onze gemeente.” 

�         CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

�               �         �              /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!

�            AGENDA

07-07  Adviescommissie voor de 
 bezwaarschri� en
12-07  Monumenten en 
 Welstandscommissie
26-07  Monumenten en 
 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment te volgen via www.waterland.nl 
en via Omroep PIM.

�    OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. De vol-
ledige teksten, verzenddatum, bezwaar/
beroepsmogelijkheden en bezwaar/beroepstermijnen 
vind je op www.offi cielebekendmakingen.nl en www.wa-
terland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Broek in Waterland 
• Woudweeren 21 WS, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een waterwoning

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 31C, omgevingsvergunning, 
voor het verplaatsen van de in- en uitrit

Monnickendam
• Trintel 44, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak.

VERLEEND:
Broek in Waterland 
• Noordmeer ter hoogte van Het Dee, omgevingsver-

gunning, voor het realiseren van een windwatermolen
• Nieuwland 32, omgevingsvergunning, voor het uit-
breiden en renoveren van basisschool 'De Havenrakkers
• Moerland 21, omgevingsvergunning, voor het plaat-
sen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak

Monnickendam 
• Noordeinde 20, omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van een glazen dakdeel
• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 
vervangen en vergroten van de dakkapellen en de 
aanbouw aan de achterzijde 

Uitdam
• Zeedijk t.h.v. N518, standplaatsvergunning, voor het 
innemen van een standplaats voor de bereiding en ver-
koop van loempia’, hamburgers, snacks en aanverwan-
te producten. De standplaats wordt ingenomen met een 
verkoopwagen op vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur

Watergang
• Broekermeerdijk 34A, omgevingsvergunning, voor het 
vervangen en vergroten van een woonhuis

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 24, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN 
Marken 
• Kerkbuurt 1, omgevingsvergunning, voor het wijzigen 
van de zuidoost gevel

GEWEIGERD
Monnickendam
• Noordeinde 134, omgevingsvergunning, voor het uit-
breiden van het woonhuis aan de zijgevel

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Woonrijp maken en herinrichten 
Kievitstraat in Ilpendam
• Wijziging van de Uitvoeringsregeling duurzaamheids-
fonds bestaande woningen Waterland 2021-2025
• Aanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheid 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021

 WEEK 27 - 8 JULI 2021

 WERKEN AAN DE WEG

• Herinrichting Kievitstraat in Ilpendam 

In de week van maandag 19 juli 2021 worden 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in 
de vorm van aanvoer materialen, plaatsen van 
een container en het verwijderen van het haagje 
langs het grasveld, vanaf de Gruttostraat tot 
Blok 1.  Kijk voor meer informatie op: 
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering.

VOLKSTUINTJES
Er is een volkstuin op het volkstuincomplex 
aan de Watersnip te Ilpendam vrijgekomen. 
Bent u als inwoner van de gemeente Waterland 
geïnteresseerd in het huren van deze volkstuin? 
Dan kunt u zich nu inschrijven! Dit doet u via 
het contactformulier op onze website. Vult u bij 
onderwerp “Volkstuin” in en vertel bij mijn vraag 
of opmerking waarom u interesse hee� .
Toewijzing van de vrijgekomen volkstuin gebeurt 
op volgorde van binnenkomst en er wordt geen 
wachtlijst gehanteerd. Voor meer informatie kijk 
op: www.waterland.nl/product/volkstuin-huren. 

“MOUWEN OPSTROPEN EN AAN DE SLAG”
De gemeenteraad hee�  in zijn vergadering van 
1 juli 2021 Theo van Eijk benoemd tot wethouder. 
Hij stelt zich graag aan u voor. De gehele bood-
schap kunt u lezen op www.waterland.nl/nieuws. 
"Met veel plezier geef ik gehoor aan het verzoek 
van het CDA Waterland om de resterende 
maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen het 
stokje van Jelle Kaars over te nemen als wethou-
der van de gemeente Waterland. Enthousiast ga 
ik aan het werk in en voor de mooie gemeente 
Waterland. (…)
Met opgestroopte mouwen, een Rotterdamse 
tongval, liefde voor Feyenoord, en passie voor 
het Openbaar Bestuur. Aan het werk voor 
inwoners, ondernemers en bezoekers van de 
gemeente Waterland!

Met hartelijke groet,
Theo van Eijk"

PRESTATIEAFSPRAKEN
De woningcorporaties Wooncompagnie, 
Intermaris, Woonzorg, huurdersorganisaties de 
Vij� oek, InterWhere en gemeente Waterland 
hebben op 30 juni 2021 de prestatieafspraken 
ondertekend. Partijen willen gezamenlijk de 
woningnood bestrijden en zich inzetten voor 
opgaven zoals: Duurzaamheid, Wonen en Zorg, 
Lee� aarheid en Betaalbaarheid.
In de prestatieafspraken worden de ambities en 
doelstellingen uit de Woonvisie Waterland 2025 
verder uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op 
waterland.nl/nieuws.

Gemeenteraad Waterland stemt in met 
verandering APV

Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van onze betrokken 

medewerker en zeer geliefde collega

Mart Kelderman
Mart was ruim 31 jaar werkzaam bij 

gemeente Waterland waar hij op een zeer 
gedreven wijze zijn werkzaamheden 

verrichtte als Bode. 
Daarnaast was hij de drijvende kracht achter 

de Personeelsvereniging. 
We gaan zijn positieve instelling en 

levenslust enorm missen. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen.

Namens het college van Burgemeester 
en Wethouders

Medewerkers van de Gemeente Waterland


