
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

08-08  Monumenten- en  
welstandscommissie

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

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.
VERLEEND:
Waterland
• Galggouw 24, omgevingsvergunning, voor het  
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Nieuwland 16, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak

Monnickendam
• Rielant 41, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak

Marken
• Flevostraat 12, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak
• Kadastraal perceel G 1070, C 1068 en C 1255, 
 omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
 stenen bulten t.b.v. winterverblijven voor de 
 ringslang in de berm naast de N518D

AANVRAAG:
Monnickendam
• Vesting 1, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een bouwwerk in de voortuin 
• Cornelis Dirkszoonlaan 2C, omgevingsvergun-
 ning, voor het vellen van een boom
• Cornelis Dirkszoonlaan 4, omgevingsvergun-
 ning, voor het plaatsen van openslaande 
 deuren in de voorgevel

Purmer
• Oosterweg M 5, omgevingsvergunning, voor het 
 tijdelijk plaatsen van een biomassa 
 verwarmingsketel

Katwoude
• Hoogedijk 54, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een tijdelijke woning voor de duur 
 van 3 jaar

OPSCHORTEN:
Katwoude
• Zedde 7, omgevingsvergunning, voor het 
 aanleggen van een tijdelijk baggerdepot

VERLENGING:
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het 
 tijdelijk realiseren van een restaurant met terras 
 en aanleg van parkeerplaatsen

WEIGERING:
Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 9, omgevingsvergun-
 ning, voor het realiseren van een dakopbouw 
 aan de achtergevel van het woonhuis
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 39, omgevings-
 vergunning, voor het plaatsen van 
 zonnepanelen op het Dorpshuis

VERGUNNINGSVRIJ:
Monnickendam
• Cornelis Dirkszoonlaan 2C, omgevingsvergun-
 ning, voor het vellen van een boom

VERKEERSBESLUITEN:
Monnickendam
• Verkeersbesluit voor het verplaatsen van een 
 30 kilometer per uur zone aan Noordeinde te 
 Monnickendam

 WEEK 31 - 4 AUGUSTUS 2022

Deze zwanenfamilie bij de Pierebaan werd door 

onze collega Lucie op de foto gezet. De foto is 

al even geleden genomen; toen de pulletjes 

nog erg klein waren. Een prachtig gezicht!  

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

Sluisbord onthuld en nieuwe toeristische 
folderlijn gelanceerd

Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe folders van o.a. Marken, Monnickendam en 
Waterland gelanceerd. Tevens werd het nieuwe informatiebord van de Middendam-
sluis onthuld. Wethouder Scheepstra nam de honneurs waar voor wethouder 
Wolters (Toerisme) en onthulde het sluisbord en nam de eerste folders in ontvangst.  

Nieuwe folderlijn Laag Holland
Bureau Toerisme Laag Holland heeft in samenwerking met dertien partijen, waar-
onder gemeente Waterland en vier andere gemeenten, de nieuwe folders ontwikkeld. 
De nieuwe folders informeren de bezoekers van Waterland en spelen in op de veran-
derende behoefte van bewoner en bezoeker. Elke afzonderlijke folder vertegenwoor-
digt één kern, maar zijn ook gelinkt aan de regio. In de folders staan unieke verhalen 
en tips en weetjes die normaal alleen een local zou kunnen vertellen.  

Onthulling sluisbord Middendamsluis
Stichting Promotie Waterland ontving eerder dit jaar een subsidie van Provinciale 
Staten voor verbeteringen aan de sluis. Eerder werden hiervan al een BHV-cursus en 
veiligheidshesjes voor de sluiswachters gerealiseerd. De tekening die afgelopen 
vrijdag werd onthuld, draagt ook bij aan de veiligheid van de sluis. De tekening van 
Monnickendammer Harry Gentenaar geeft in historische stijl eenvoudig uitleg over 
de werking van de sluis. Het bord hangt in het toeristische zijstraatje van het 
Zuideinde, direct naast de sluis.

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s.  
Kom jij nog deze zomer bij ons werken? 
- Medewerker salarisadministratie
- Civieltechnisch medewerker
- Toezichthouder Openbare Ruimte
Meer informatie en andere vacatures vind je 
op waterland.nl/vacatures of via onze 
LinkedIn pagina.   

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

FOTOTENTOONSTELLING HOEDERS VAN 
DE BROEKERKERK 
Vanaf morgen (5 augustus) staan de ‘Hoeders 
van de kerk’ centraal in een bijzondere 
fototentoonstelling rondom de Broekerkerk. 
Fotograaf Tessa Posthuma de Boer, inwoner 
van Broek in Waterland, maakte een serie por-
tretten van mensen die vrijwillig en/of 
professioneel de Broekerkerk in stand 
houden. Zo ook een aantal van onze collega’s 
van de buitendienst! Op de foto van links naar 
rechts: Diana Groot, Amandus van den Elshout 
en Vincent Mul. De portretten worden op ware 
grootte opgehangen aan de buitengevel en 
staan symbool voor de vele vrijwilligers en 
donateurs die allemaal op hun eigen manier 
bijdragen aan het behoud van de kerk. Vanaf 
29 augustus vindt de fototentoonstelling ook 
ín de kerk plaats, op deze foto’s zijn de 
favoriete plekken van de hoeders vastgelegd. 
De foto’s blijven hangen tot zondag 2 oktober. 
Op die dag sluit het hele project af met o.a. 
een veiling van de foto’s van het gebouw.

HOOGHEEMRAADSCHAP INSPECTEERT 
DEZE WEEK DROOGTEGEVOELIGE DIJKEN
Het is warm en droog deze zomer. Dijken 
hebben hier last van. Om de toestand van 
dijken te controleren, lopen inspecteurs van 
het hoogheemraadschap sinds maandag 
1 augustus droogtegevoelige dijken af om de 
conditie te beoordelen. Ze letten op scheuren, 
natte plekken, veranderende begroeiing, 
vervorming en droogval in dijksloten. De 
schades worden gefotografeerd en op kantoor 
beoordelen dijkbeheerders of de schade 
(direct) moet worden verholpen. 


