
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

20-01 Voorbereidende Raadsvergadering
24-01 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
27-01 Besluitvormende Raadsvergadering

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.

PLANNEN:
• Ontwerpwijzigingsplan Marken-Oosterpad 2

AANVRAAG: 
Monnickendam
• ’t Spil 19, omgevingsvergunning, voor het 
 wijzigen van de interne bouwkundige scheiding 

tussen de  bibliotheek en de fysiotherapie-

 praktijk
• Bloemendaal 4A, omgevingsvergunning, voor 

het bouwen van een schuur
• Noordeinde 74, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak 
van de woning

ONTWERPBESLUITEN:
Ilpendam
• Dorpsstraat 32A, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van twee vrijstaande woningen

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
Ilpendam
• Dorpsstraat 32 AB, voor het bouwen van twee 

vrijstaande woningen

VERLEEND:

Broek in Waterland
• Broekermeerdijk 25A, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

VERKEERSBESLUIT:
Monnickendam
• Pierebaan 103, gehandicaptenparkeerplaats

STREMMING: 
Broek in Waterland
• Van Disweg/Keerngouw, herstelwerkzaamheden

 WEEK 3 - 20 JANUARI 2022

Deze week een foto vanuit het centrum van 
Watergang: de brug van boerderij Nooit-
gedacht verwikkeld in heel veel lichtjes. 
Ingestuurd door Peter van Straten.

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

Ondertekening exploitatieovereen-
komst KEBO-locatie

Wethouder Theo van Eijk en Camiel Honselaar, directeur HSB Ontwikkeling BV uit Volen-
dam, hebben donderdag 20 januari jl. een exploitatieovereenkomst getekend voor de 
ontwikkeling van de locatie Eilandweg 23 – 25 in Broek in Waterland.

HSB heeft de locatie eind 2020 verworven en in eigendom gekregen. In het verre verleden 
was er een bedrijf gevestigd dat tourbussen exploiteerde. Later werd de KEBO meubelwin-
kel hier gevestigd. Het pand wordt momenteel gebruikt door de materieeldienst van HSB. 
Tevens heeft HSB haar eigen metselschool hier gevestigd, dit om het nijpende tekort aan 
vak personeel terug te dringen.

De gemeente heeft in 2018 in het bestemmingsplan opgenomen dat op het bedrijventer-
rein Hellingweg, binnen voorwaarden, woningbouw is toegestaan van in totaal 100 wonin-
gen. De herontwikkeling van de voormalige brandweerkazerne naar woningen is de eerste 
stap. Het uitgangspunt van de ontwikkeling in het exploitatiegebied is om 24 eenheden te 
realiseren waaronder 8 appartementen in de sociale categorie.

GFTE BAKKEN VOOR BETERE 
AFVALSCHEIDING

Sinds kort staan in de kern van Marken 3 spe-
ciale bakken voor het inzamelen van groen-
te-, fruit- en (klein) tuinafval en etensresten 
(GFTE). Inwoners krijgen hiermee een extra 
mogelijkheid om hun GFTE-afval te scheiden.
Van de totale hoeveelheid GFTE komt een 
groot deel bij het restafval terecht. Dit betreft 

ongeveer 30 – 40% van al het restafval. 
Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Deze 
hoeveelheid moeten we samen echt omlaag 
zien te krijgen. GFTE dat bij het restafval 
terechtkomt, wordt namelijk verbrand en 
kan daardoor niet dienen als grondstof voor 
bijvoorbeeld compost of groen gas. Met de 
komst van deze nieuwe GFTE-bakken kunnen 
de inwoners van Marken echt een verschil 
maken”.
Het GFTE-afval mag alleen los of in speciale 
biologisch afbreekbare zakjes worden aan-
geboden. De locaties van de nieuwe bakken 
zijn: Hoek Julianabrug/Westerstraat, Kerk-
buurt naast dorpshuis ’t Trefpunt en Buurt 3 
bij de brug.

BESTE WATERLANDERS,

Ik hoop dat u het jaar 2022 met energie 
bent begonnen. Een jaar met mooie 
doelen, veel ontmoetingen en momenten 
die u opladen.
De maatregelen die het Kabinet op vrijdag
14 januari heeft afgekondigd, betekenen
voor velen een verademing; we kunnen
weer meer sporten en fysiek winkelen. 
(...)
De ondernemers in de horeca wilde ik een 
hart onder de riem steken. Samen met de 
Boa’s, Lars en Rene, maakte ik een ronde 
langs de horecazaken. Uit de verhalen die 
ik hoorde klonk zowel hoop dat men op 
korte termijn weer open kan, als moede-
loosheid over het gemis aan inkomsten en 
de inzet op hun gastvrijheid. Een onder-
nemer zei ook: “als wij ons houden aan de 
regels, dan zijn we sneller open”. Laten we 
de ondernemers zoveel mogelijk steunen 
door, waar u kan, bij uw lokale restaurants 
te bestellen. 
Al is werken in deze tijd een stuk moeilijker 
voor veel mensen, toch gebeurt er veel. De 
politieke partijen hebben hun verkiezings-
programma’s klaar en met omroep PIM 
worden de verkiezingsdebatten ingevuld 
en gepland om u weer een goede keus te 
laten maken bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad op 18 maart aanstaande. 
Ook de verantwoordelijk ambtenaren zijn 
druk bezig met de voorbereidingen. Ook ik 
kijk uit naar deze bijzondere dag waarop 
we weer een nieuwe raad gaan kiezen. En 
wat ook mooi is: onze buurtsportcoach 
Rachel Plaggenburg is genomineerd voor 
buurtsportcoach van het jaar.
Je merkt het, de dagen worden weer langer, 
de donkerste wintertijd ligt achter ons. 
We kunnen weer volop sporten. En hopelijk 
ook weer snel elkaar ontmoeten op 
evenementen! 

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester Waterland

De gehele column is te lezen op 
www.waterland.nl/nieuws.


