
HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s  
voor de functies:

- Re-integratiecoach
- Consulent inburgering
- Inkoopadviseur
- Informatiemanager
- Gedragswetenschapper/behandelaar
- Jeugdhulpverlener/zorgregisseur jeugd (2x)
Voor meer informatie over al onze vacatures: 
www.waterland.nl/vacatures

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 je milieupas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

09-08 Monumenten 
 en Welstandscommissie
19-08 Agenda adviescommissie 
 voor de bezwaarschriften

In verband met het zomerreces zijn er op 
dit moment geen raadsvergaderingen.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AANVRAAG:
Broek in Waterland
• Woudweeren 21 WS, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een nieuwe waterwoning
• Broekermeerdijk t.h.v. 26, 

omgevingsvergunning, voor het kappen 
van twee bomen langs de damwand bij het 
uitwateringskanaal

Marken
• Boxenring 40A, omgevingsvergunning, voor het 

wijzigen van reclame uitingen
Monnickendam
• Leeuwetand 16, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van 
de woning

• Trintel 121, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

•  ‘t Spil 37, omgevingsvergunning, voor het 
wijzigen van de constructie

 

• Galgeriet (ingang Hemmeland en Jachthaven), 
omgevingsvergunning, voor het bouwrijp 
maken en inrichten van het terrein t.b.v. project 
Galgeriet

Purmer
• Oosterweg M 33, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een nieuwe woning
Watergang
• Kanaaldijk 89, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een toegangshek
Zuiderwoude
• Zeedijk (perceel naast 9, kadestraal G510), 

omgevingsvergunning, voor het tijdelijk 
verharden van gronden en het plaatsen van een 
Keet

VERLEEND:
Monnickendam
• Galgeriet 11 en 13, omgevingsvergunning, voor 

het slopen van de panden

• Hemmeland/Jachthaven, omgevingsvergunning, 
voor het tijdelijk wijzigen van ontsluitingswegen 
i.v.m. het bouwrijp maken van project Galgeriet

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN
Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg naast 18, 

omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
een tijdelijk schoolgebouw

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Verkeersmaatregelen,  

Feestweek Broek in Waterland
• Bekendmaking, Gemeente Waterland 

– Vergunningen verleend aan 
hondenuitlaatservices voor het uitlaten van 
meer dan drie honden op het Hemmeland 

 WEEK 30 - 29 JULI 2021

Wat een prachtige ‘Bird-eye view’ boven 
Uitdam. Deze bijzondere  foto is gemaakt 
door @goldenroast bij Uitdam.

Wil je ook met je foto in de krant komen? 
Stuur je foto dan naar 
communicatie@waterland.nl of tag de
gemeente Waterland op social media:
@gemwaterland.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

VERKEERSMAATREGELEN
In verband met  kermis wordt in de week van 9 augustus 2021 het parkeerterrein Nieuwland in 
Broek in Waterland afgesloten voor verkeer. De weekmarkt (wo + vr) wordt daarom verplaatst naar de 
parkeerplaatsen langs de winkels van het Nieuwland. De kermiswagens worden geparkeerd op het 
Moerland/De Vennen. Wij willen u verzoeken hiermee rekening te houden bij het parkeren van uw 
voertuig. De parkeerplaatsen voor de elektrische auto’s zijn wel beschikbaar tijdens dit evenement. 
Het parkeerverbod langs het Nieuwland zal tijdens dit evenement niet gelden om parkeren mogelijk 
te maken.

De locatie en de periode zal tijdig door de gemeente Waterland worden aangegeven met borden. 
De wegsleepregeling is hier van toepassing.

Eerste zonnepanelen
van ‘Zon op Waterland’ op dak 
gemeentewerf geplaatst

Alleen inwoners van de gemeente 
Waterland die in een beschermd dorps-
stadsgezicht wonen of om andere reden 
geen zonnepanelen op het eigen dak 
kunnen laten plaatsen, konden hieraan 
meedoen. Het project was al snel 
volgeboekt en de eerste zonnepanelen 
zijn geïnstalleerd!

Met de panelen wordt stroom geleverd 
aan een energiemaatschappij. 
Deelnemers aan dit project zijn dus zelf 
de energieproducent en delen mee in de 
opbrengst van de verkochte stroom. Ook 
krijgen zij jaarlijks energiebelasting 
terug over de geproduceerde 
hoeveelheid energie.

Steeds meer mensen wekken hun eigen duurzame energie op met zonnepanelen.
Al een aantal jaren is de coöperatie Zon op Waterland binnen onze gemeente actief. 
Begin dit jaar is er een nieuw project gestart waarbij het dak van de gemeentewerf 
beschikbaar is gesteld.

VEILIG OP VAKANTIE
De zomervakantie is begonnen en veel mensen 
gaan op vakantie in Nederland  of naar het 
buiten land. Vakantietijd is en blijft ook een top-
tijd voor inbrekers, dus we geven u graag wat tips 
om een mogelijke inbraak te voorkomen.
- Laat uw huis veilig achter door ramen en 

deuren te sluiten en geen sleutel in het slot te 
laten of in het zicht te laten liggen. 

- Laat buren weten dat u weg bent en vraag 
iemand op uw huis te passen die ’s avonds 
een lichtje laat branden, de planten en of huis-
dieren verzorgt. Vraag ook of zij eventuele post 
voor u van de deurmat willen halen.

-  Zet b.v. wat afwas neer, maar berg dure  
spullen op. 

GRATIS HONDENPOEPZAKJES
Het is zomer en iedereen trekt naar buiten om te  
genieten van de zon en de buitenlucht. Er is ge-
zamenlijk vermaak in de openbare ruimte zoals 
spelen in de speeltuin, een balletje trappen op 
het grasveld of picknicken in het park. Maar 
opeens wordt de pret bedorven doordat u in een 
hondendrol stapt. Bah! U wilt toch niet dat dit 
u overkomt?! Zorg er dan ook voor dat anderen 
dit risico niet lopen. Om u een handje te helpen 
stellen wij bij het gemeentehuis gratis honden-
poepzakjes ter beschikking. Dus doe uw buurt-
bewoners een lol, ruim op die hondendrol!

- Wees voorzichtig in bekendmaken dat u op 
vakantie bent met bijvoorbeeld berichten of 
foto’s op sociale media vanaf uw vakantie-
adres. Scherm persoonlijke berichten zoveel 
mogelijk af voor buitenstaanders. Of maak een 
leuk bericht als u weer thuis bent.

Geniet van uw vakantie! Voor handige tips over 
op reis gaan naar het buitenland kunt u de web-
site www.wijsopreis.nl gebruiken.


