
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

19-01 Voorbereidende vergadering
26-01 Besluitvormende Raadsvergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Voor 
inwoners is het mogelijk om in te spreken 
bij raadsvergaderingen en fractievergade-
ringen. Voor meer informatie hierover kunt 
u mailen naar griffie@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlijkeinformatie.nl.

 WEEK 3 - 19 JANUARI 2023

Maaike Weerman stuurde ons deze mooie 
foto van de zonsondergang – al om 5 uur 
’s middags - op. Monnickendam en de 
Purmer EE bezien vanuit Katwoude.    

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

De werkzaamheden bouwrijp maken op locatie 
Galgeriet in Monnickendam zijn begonnen

Wethouder Ton van Nieuwkerk heeft vorige week donderdag symbolisch het start-
signaal gegeven voor het bouwrijp maken van locatie Galgeriet. Gemeente Waterland 
en haar partners van Galgeriet B.V. hebben hier met veel enthousiasme naar 
uitgekeken.   

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Niet alleen voor ons is dit een bijzonder moment. Het is 
ook goed nieuws voor ondernemers en bewoners die zich hier willen vestigen. De 
afgelopen jaren is hard gewerkt aan de voorbereidingen, waaronder de sloop van 
diverse leegstaande panden. We kunnen nu de volgende stap zetten om locatie 
Galgeriet verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied.”   

Werkzaamheden
Het bouwrijp maken van het gebied houdt in dat de kavels geschikt worden gemaakt om 
op te bouwen. Allereerst wordt gestart met het perceel naast de entree van de jacht-
haven. Dit terrein is bestemd voor het herplaatsen van een tweetal ondernemers die al 
in het gebied gevestigd zijn, Combi B.V. en Z. van der Lingen. Ook wordt de ontsluiting 
van de jachthaven bouwrijp gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, 
worden de toekomstige openbare wegen opgehoogd en voorbelast. Het gebied is naar 
verwachting eind 2024 bouwrijp. 

 

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

AANVRAAG:
Monnickendam
• Jachthaven 1, omgevingsvergunning, voor het  
 brandveilig in gebruik hebben van de inrichting 
 voor de opvang van Oekraïners
• Bernhardlaan 22A, omgevingsvergunning, voor 
 het slopen van de bestaande twee bergingen en 
 het bouwen van één grotere berging
• Johan Buijeslaan 2, omgevingsvergunning, voor 
 het Stuken buitenkant huis
Broek in Waterland
• Dorpsstraat 20, omgevingsvergunning, voor het 
 aanpassen van een dakkapel en plaatsen van 
 zonnepanelen
Marken
• Kerkbuurt 199, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
Gemeente Waterland
• Ter hoogte van de Hoogendijk 37, voor het tijde-
 lijk aanleggen van een buitendijkse werkbaan 
 en het gebruik hiervan als tijdelijke weg ten 

 behoeve van werkverkeer bij module 12
• Tussen dijkpaal 62 en 66, omgevingsvergun-
 ning, voor het aanleggen van een nieuwe inrit 
 naar vakantiepark EuroParcs en het realiseren 
 van een watergang

VERLEEND: 
Marken
• Kerkbuurt 190, omgevingsvergunning, voor het 
 uitvoeren van funderingsherstel
• Buurt II 15, omgevingsvergunning, voor het 
 splitsen van het pand op begane grond in 
 horeca en kantoorfunctie
Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 54, omgevingsvergun-
 ning, voor het realiseren van een kas
Broek in Waterland
• Molengouw 46, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een nieuwe woning
• De Vennen 8, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 
 van de woning
Monnickendam
• Bloemendaal 9, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het woonhuis en 
 op de aanbouw
Zuiderwoude
• Aandammergouw, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een ecologische woning

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Cornelis Dikszoonlaan, omgevingsvergunning, 
 voor het tijdelijk realiseren van 52 woonunits 
 voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

VERKEERSBESLUIT:
• Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee 
 parkeerplaatsen voor het opladen van elektri-
 sche voertuigen ter hoogte van Kruisbaakweg 1 
 te Marken
• Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee 
 parkeerplaatsen voor het opladen van elektri-
 sche voertuigen ter hoogte van Nieuwland 34 te 
 Broek in Waterland
• Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee 
 parkeerplaatsen voor het opladen van elektri-
 sche voertuigen ter hoogte van Haringburgwal 11 
 te Monnickendam

OVERIG:
• Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening 
 Waterland 2020
• Zakelijke beschrijving voornemen tot overeen-
 komst tussen de gemeente Waterland en Rijks-
 waterstaat - voornemen tot verkoop percelen 
 grond nabij ’t Hemmeland
• Start werkzaamheden bouwrijp maken Galgeriet 
 – fase ontsluitingsweg jachthaven Hemmeland

VIJF INWONERS VAN WATERLAND TOT 
NEDERLANDER GENATURALISEERD
Vorige week woensdag vond de eerste natu-
ralisatieceremonie van 2023 plaats. In het 
bijzijn van veel vrienden en familie werden 
vijf inwoners door burgemeester Van der 
Weele beëdigd. Felicitaties!

NIEUWE REGELS VOOR WONINGZOEKENDEN 
WONINGNET EN WOONMATCH INGEGAAN
Sinds deze week zijn de regels op WoningNet 
Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Water-
land veranderd. Er wordt nu gewerkt met pun-
ten. De huidige inschrijftijd is omgezet naar 
wachtpunten. Daarnaast kunnen extra punten 
worden opgebouwd. Woningzoekenden met 
weinig tot geen inschrijftijd, zonder urgentie 
of andere voorrang, krijgen met deze regels 
betere kansen om een woning te vinden. Wat 
betekent dit voor u? Dat leest u op 
www.waterland.nl/nieuws

Column burgemeester
Burgemeester Marian van der Weele heeft 
haar eerste column van dit nieuwe jaar 
geschreven.  Vaak leest u deze column, of een 
deel hiervan, op deze gemeentepagina. Deze 
maand is de column echter in zijn geheel te 
lezen op pagina 5. 


