GEMEENTE NIEU WS
Burgemeester wenst iedereen een fijne
en veilige vakantie toe
“Het afgelopen jaar was voor ons allen moeilijk. De beperkingen waren zwaar voor
iedereen, jong en oud. Het schooljaar is anders dan anders verlopen, we moesten
wennen aan het thuiskantoor; ons sociaal leven stond op een laag pitje, voor
alleenstaanden was het extra moeilijk”, aldus Marian van der Weele.

De verwachting was dat de
besmettingscijfers laag zouden blijven.
Samen hoopten we op een mooie
zomer met minder regels. Helaas stijgt
het aantal coronabesmettingen sneller

dan verwacht door de deltavariant. Dat
zorgt voor een onzekere zomer.
Daarom gelden er vanaf 10 juli 6.00 uur
’s ochtends uit voorzorg extra maat
regelen. Positief punt is dat de situatie
anders is dan een jaar geleden. Velen
laten zich vaccineren en veel mensen
zijn al gevaccineerd. Maar we zijn er
nog niet… Toch hoopt de burgemeester
dat u van deze zomer in alle veiligheid
kunt genieten.
“Ik wens u een fijne, maar bovenal
veilige, vakantie toe en hoop dat we
elkaar na de zomer weer in alle
gezondheid kunnen treffen ergens in
Waterland! Een zonnige vakantiegroet,
Marian van der Weele”
Gaat u op reis naar het buitenland,
wees dan voorzichtig en zorg dat u op
de hoogte bent van het laatste reis
advies (www.wijsopreis.nl).

CURSUS POLITIEK ACTIEF
SUCCESVOL AFGEROND
Afgelopen maandag heeft in de raadzaal van
het gemeentehuis in Monnickendam de laatste
bijeenkomst van de cursus ‘Politiek Actief’
plaatsgevonden. Burgemeester Marian van der
Weele overhandigde aan alle cursisten een
certificaat. De cursus werd gegeven voor zowel
inwoners die een kijkje in de keuken van de
gemeentelijke organisatie willen nemen, als
voor hen die daadwerkelijk politiek actief willen
worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022 op komst, is er voor gekozen om
de cursus nog vóór de zomervakantie te laten
plaatsvinden. Het waren leuke, interessante en
interactieve bijeenkomsten, waarbij er naast
veel vragen ook af en toe inhoudelijke discussies
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WERKEN AAN DE WEG
Herinrichting Kievitstraat in Ilpendam
Vanaf de week van maandag 26 juli 2021
worden er werkzaamheden verricht op het
terrein achter blok 1 (het meest zuidelijke
blokje woningen) en de voormalige school.
Aansluitend wordt de steeg naast huisnummer
21 opgeknapt en een regenwaterriooltje
aangelegd. Vervolgens worden eerst de
2 parkeerplaatsen en het trottoir voor blok 2
aangelegd. Kijk voor meer informatie op:
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering

CROWDFUNDINGSACTIE BASISSCHOOL
DE VERWONDERING
Groep 4 van basisschool de Verwondering heeft
de afgelopen weken geld ingezameld voor de
kinderen van hun zusterschool St. Andrews in
Kenia. De leerlingen leerden hun Keniaanse leeftijdsgenoten dit jaar kennen in het uitwisselingsprogramma Sister Schools. Tijdens de digitale
ontmoetingen bleek al snel dat St. Andrews erg
veel moeite moet doen om aan water te komen.
De Keniaanse school besteedt maar liefst 40%
van haar budget aan de inkoop en opslag van
water! Daarom helpt stamgroep 4 de school bij
het realiseren van een langgekoesterde wens:
de aanschaf van een eigen watertruck. Met een
truck kan St. Andrews voortaan zelf haar water
aanvoeren en een moestuin aanleggen, waarmee
de school straks eigen inkomsten creëert. Dat
geld komt weer ten goede aan het onderwijs.
Burgemeester Marian van der Weele raakte onder
de indruk van dit initiatief en kwam de leerlingen
vorige week persoonlijk een hart onder de riem
steken tijdens het zomerfeest waar zij ook de
cheque uitreikte met de totale opbrengst van
3.000 euro.

waren. Dat allemaal onder de bezielende leiding
van raadsgriffier Philip Greep. Er waren voor
de cursus Politiek Actief zoveel aanmeldingen
dat besloten is de cursus na de zomervakantie
nogmaals te organiseren. Op het moment dat
daar meer informatie over is, zullen wij u hiervan
op de hoogte brengen.

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN
Monnickendam
• Galgeriet (kadestraal E 3036), omgevingsvergunning,
voor het realiseren van een bedrijfsgebouw met woning

VAN DE
CAMERA FOTO

WEEK

Een prachtige luchtfoto van boerderij
Achtervennen in Ilpendam.
Gemaakt door buurman Klaver en geplaatst
op @boerderij_achtervennen
Ook met uw foto in de krant komen?
Stuur je foto dan naar communicatie@
waterland.nl of tag de gemeente Waterland
op social media: @gemwaterland.
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USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AANVRAAG:
Monnickendam
• De Zarken 4, omgevingsvergunning, voor het in
gebruik nemen van drie kamers t.b.v. kleinschalig
toeristisch overnachten

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

INFORMATIE

Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-kaart heeft 2 vingerafdrukken van de kaarthouder en een
QR-code met het burgerservicenummer (BSN). U betaalt € 3,55 meer voor een identiteitskaart.
Om dit nieuwe model identiteitskaart in te voeren is er onderhoud nodig aan het systeem. Vanaf donderdag 29 juli 2021 12.00 uur tot en met zondag
1 augustus 2021 kunt u daarom geen paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen. Een reisdocument afhalen kan wel. Voor actuele openingstijden
zie ‘contact en praktische informatie’ of de website. Wilt u voor overige zaken (of het afhalen van een reisdocument) een afspraak maken op 29 of 30 juli?
Neem dan telefonisch contact met ons op (0299) 658 585. Voor meer informatie over het nieuwe model ID-kaart, kijkt u op:
rvig.nl/reisdocumenten/nieuws

VERLEEND:
Monnickendam
• ‘t Zand 2A, omgevingsvergunning, voor het vervangen
van de garagedeuren
Uitdam
• Zeedijk t.h.v. N518, standplaatsvergunning, bereiding
en verkoop van loempia’s, hamburgers, snacks en
aanverwante producten

26-07 Monumenten
en Welstandscommissie
09-08 Monumenten
en Welstandscommissie
23-08 Monumenten
en Welstandscommissie

BUILDING	CONTACT EN PRAKTISCHE

NIEUW MODEL ID-KAARTEN

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.

Calendar-alt AGENDA

BEKENDMAKING
• Verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Waterland 2010
• Bekendmaking, Verkeersmaatregelen m.b.t.
kabelwerkzaamheden op 20 juli ter hoogte van de
Zuiderwoude Dorpsstraat 24 te Zuiderwoude
• Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen
parkeerterrein Marken ter hoogte van Kets nr. 21
t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen.

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!

