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

�         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

26-07  Monumenten en 
 Welstandscommissie
09-08  Monumenten en 
 Welstandscommissie
19-08  Agenda adviescommissie voor de 
 bezwaarschri� en

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 volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/
beroepsmogelijkheden en bezwaar/
beroepstermijnen vind je op www.
offi cielebekendmakingen.nl en www.waterland.nl/
bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Hemmeland/jachthaven, omgevingsvergunning, 

voor het tijdelijk wijzigen van ontsluitingswegen  
i.v.m. het  bouwrijp maken van project Galgeriet

• Noordeinde 134, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een uitbouw aan de zijgevel

Watergang
• Kanaaldijk 61, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een dakkapel in het voor- en 
achterdakvlak

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Hellingweg 17, omgevingsvergunning, voor 

het vervangen van de bestaande steiger en 
beschoeiing

Monnickendam
• Kerkstraat 45, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een bijbehorend bouwwerk
• Cornelis Dirkszoonlaan 105, 

omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
een aanbouw aan de zijgevel

• Schoolstraat 7, omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden en verbouwen van het woonhuis

• Oranjestraat 40, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakopbouw met verlegde nok 
en dakkapel aan de voorzijde

• Lameroen 54, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

Zuiderwoude
• Aandammergouw 1, omgevingsvergunning, voor 

het wijzigen van een gedeelte van de woning 
naar detailhandel

Watergang
• Kanaaldijk 61, omgevingsvergunning, voor 

het plaatsen van een dakkapel in het voor- en 
achterdakvlak

GEWEIGERDE AANVRAAG
Katwoude
• Buitendijk 16, omgevingsvergunning, voor het 

verhogen van de beschoeiing

• Buitendijk 16, omgevingsvergunning, voor het 
verhogen van de beschoeiing

Marken
• Havenbuurt 35, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN 
Monnickendam
• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van 195 wooneenheden binnen 
project Galgeriet fase 1

Zuiderwoude
• Aandammergouw 13, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een uitbouw aan de 
achterzijde, het plaatsen van twee dakkapellen 
in het zij- en achterdakvlak en het wijzigen van 
de gevels

VERLENGING BESLISTERMIJN 
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

 WEEK 29 - 22 JULI 2021

Even wegdromen aan het water in 
Broek in Waterland. Deze foto is gemaakt 
door @debalkonboerin.

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.

�      FOTO VAN DE WEEK

Gemeenten gaan samenwerken om 
overgroei waterplanten tegen te gaan

Om de overlast van waterplanten in het IJmeer en Markermeer tegen te gaan, heeft
de gemeente Waterland samen met de gemeenten Almere, Amsterdam, Drechter-
land, Stede Broec, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn en Koggenland 
de handen ineengeslagen en een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanuit 
provincie Noord-Holland is dit initiatief tot stand gekomen.
De overgroei van waterplanten leidt tot een beperking van het vaargebied en van de 
bereikbaarheid van (jacht)havens. Met name in de zomer zorgt het fonteinkruid 
voor steeds meer overlast en doen de waterplanten a� reuk aan het vaarplezier en 
de veiligheid van recreatieve gebruikers van het IJmeer en Markermeer.
De gemeenten bundelen hun krachten en gaan samenwerken in de uitvoering. 
Burgemeester Marian van der Weele zette ook haar handtekening onder deze 
overeenkomst.

PAS OP VOOR BANKPASFRAUDE AAN DE 
DEUR

De politie merkt op dat er de laatste tijd weer 
vaker wordt gefraudeerd met bankpassen. 
Daders gaan op slinkse manier te werk om 
duizenden euro’s buit te maken van slachtof-
fers. Meestal gaat er een telefoontje of mail 
aan vooraf van iemand die zegt werkzaam te 

zijn bij een bank. Deze persoon vraagt om uw 
pincode en gee�  u vervolgens de opdracht om 
uw bankpas in een envelop te doen en mee 
te geven aan een andere medewerker van de 
bank die vervolgens meestal binnen een uur 
voor de deur staat. De medewerker neemt de 
envelop in ontvangst en rijdt meteen naar een 
geldautomaat om de rekening van de 
gedupeerde leeg te halen. 
Wij willen u erop attenderen dat banken nooit 
op deze manier communiceren en er nooit 
gevraagd mag worden naar uw pincode. Hee�  u 
het gevoel dat er iets niet klopt, vertrouw daar 
dan op en geef nooit zomaar uw bankpas mee. 
Wie toch is opgelicht, wordt aangeraden om 
altijd aangi� e te doen.

HENDRIK BOLAND NIEUWE WETHOUDER 
VOOR D66WATERLAND
Marieke van Dijk vertrekt per 1 september
De fractie van D66 draagt Hendrik Boland voor 
als nieuwe wethouder in de gemeente 
Waterland. Hij vervangt daarmee wethouder 
Marieke van Dijk die een klein jaar zitting hee�  
gehad in het college van burgemeester en 
wethouders. De 68-jarige Boland is geruime tijd 
wethouder geweest in zijn woonplaats 
Enkhuizen en hee�  ervaring als “wethouder 
van buiten” in de Noord-Hollandse gemeenten 
Muiden en Gooise Meren. Naast Financiën 
hee�  Boland ervaring met de onderdelen Sport, 
Economische Zaken en Toerisme en 
Havenbeleid. Als voormalig kapitein van een 
zeilend passagiersschip ligt zijn hart bij de 
scheepvaart en het erfgoed. In 2009 is hij 
koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor 
de  totstandkoming van de bruine vloot in 
Nederland. “Water vormt de rode draad in mijn 
leven en dan is meebesturen in Waterland een 
droomkans.”, aldus Boland. 
De gemeenteraad moet de voordracht van 
Boland nog goedkeuren. Dat gebeurt in een 
speciaal voor dit doel te houden gemeente-
raadsvergadering.

BURENDAG 2021
Elke 4e zaterdag in september wordt 
Burendag georganiseerd, zo ook dit jaar! Op 
25 september kunt u gezellig met uw buurt 
samenkomen om verschillende activiteiten te 
doen, elkaar beter te leren kennen of gezamen-
lijk de buurt op te knappen. Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds dragen hier graag aan bij en 
zijn daarom initiatiefnemers van Burendag.
Voor het aanvragen van een � nanciële bijdrage 
van het Oranje Fonds kunt u zich aanmelden tot 
en met 15 augustus. Kijk voor meer informatie 
op: www.burendag.nl.


