
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 afvalpas mee te nemen!

�            AGENDA

19-08   Agenda adviescommissie voor de  
 bezwaarschri� en
23-08   Monumenten en 
 Welstandscommissie
06-09   Monumenten en 
 Welstandscommissie

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.

VERLEEND:
Marken
• Boxenring 40A, omgevingsvergunning, voor het 

wijzigen van reclame uitingen.

Monnickendam
• De Zarken 23, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van vier parkeerplaatsen ten behoeve 

 van het splitsen van de woning en het plaatsen 
van dakramen.

 WEEK 33 - 19 AUGUSTUS 2021

 WERKEN AAN DE WEG

N247 in augustus twee weekenden dicht

Vrijdagavond 20 en 27 augustus wordt de N247 
ten noorden van Monnickendam tussen de 
kruising Nieuwendam en de kruising Lagedijk/
Hoogedijk (Katwoude) voor al het verkeer in 
beide richtingen afgesloten. Maandagochtend 
23 en 30 augustus is de N247 voor beide 
richtingen weer open. Voor doorgaand verkeer 
geldt een omleidingsroute via de N235, A7 
en de de N244. Voor voetgangers en 
(brom-)� etsers vaart er tijdens de 
weekendafsluiting een pont tussen de 
Buitendijk en de Kloosterdijk (Purmer EE).

Herbestrating Thamiswerfstraat

In de week van maandag 30 augustus 2021 
wordt gestart met het her-bestraten van 
de Thamiswerfstraat in Marken. Tijdens 
de werkzaamheden worden loopschotten 
neergelegd om de bereikbaarheid van de 
woningen voor voetgangers te garanderen.
Kabel- en leiding werkzaamheden Ilpendam

In de week van 23 augustus 2021 wordt er 
gewerkt aan de kabel- en leidingen in de 
Dorpsstraat ten behoeve van Dorpsstraat 35 te 
Ilpendam.
Voor meer informatie, kijk op: 
https://www.waterland.nl/werk-in-uitvoering

Hopelijk laat het zonnetje zich nog af en toe 
zien deze zomer, zoals op de foto van deze 
week. Ingezonden door: mevr. van den 
Heuvel  

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

Hendrik Boland beëdigd als nieuwe 
wethouder gemeente Waterland

In de extra gemeenteraadsvergadering van 16 augustus 2021, heeft de 
gemeenteraad Hendrik Boland benoemd tot wethouder. Het college prijst zicht 
gelukkig om zo snel weer voltallig te zijn, nadat Marieke van Dijk bekend maakte 
een functie elders te hebben aanvaard. 

Hendrik Boland is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, 
Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Hendrik Boland is een ervaren bestuurder 
en was eerder wethouder in de gemeenten Enkhuizen, Muiden en Gooise Meren. 
“Waterland is een prachtige gemeente waar veel gebeurt, zeker als het gaat om het 
verenigingsleven en de ondernemers. Dat zijn thema’s, naast fi nanciën, die me aan het 
hart gaan en waar ik me graag voor inzet”, aldus Boland.

DE SCHOLEN STARTEN WEER!

De schoolvakantie is alweer bijna voorbij en 
dat betekent dat het nieuwe schooljaar vanaf 
maandag 23 augustus weer van start gaat.  
Hierdoor zal de drukte in het verkeer ook weer 
gaan toenemen. Het is een spannende periode 
voor scholieren: een nieuw schooljaar en wel-
licht een nieuwe thuis-schoolroute. Ze hebben 
nog niet zoveel verkeerservaring én voelen 
druk om erbij te horen. Scholieren zijn in het 
verkeer dan ook erg gebaat bij oplettende vol-
wassenen. Met de campagne ‘De scholen zijn 
weer begonnen’ roepen we elke verkeersdeel-
nemer op om extra alert te zijn in het verkeer.
5 Manieren om te helpen:
1. Werk vanuit huis
Door de coronamaatregelen hebben we 
ontdekt dat fysieke afspraken vaak niet nodig 
zijn. Is thuiswerken ook voor jou een moge-

lijkheid? Dan is dat zeker in deze periode een 
mooie bijdrage aan veiliger verkeer!
2. Matig je snelheid
Wist je dat als de gemiddelde snelheid zakt 
van 50 naar 49 km/uur, dit naar verwachting 
leidt tot 5,9% minder doden en 4% minder 
ernstig gewonden? Rijd in deze periode 
daarom het liefst net wat rustiger dan normaal, 
zeker in de omgeving rond scholen.
3. Rij MONO
Onze telefoon is de grootste bron van afleiding 
tijdens het rijden. Ga ongestoord onderweg 
door hem op te bergen en meldingen uit te 
schakelen. Zo kun je je aandacht goed bij het 
verkeer houden.
4. Vermijd schoolzones
Rond het openen en sluiten van de scholen is 
het vaak extra druk in de schoolomgeving. Is 
een andere route mogelijk? Vermijd dan wegen 
langs scholen. Rustiger voor jou en voor de 
scholieren.
5. Pak de fi ets
Kun je ook op de � ets naar je bestemming? 
Dan is het een idee - om net als veel kinderen 
en scholieren - op de � ets te stappen in deze 
periode. Zo zijn er minder auto’s op de weg en 
ben je nog gezond bezig ook!

INSCHRIJVEN MOGELIJK 20 DUURZAME 
APPARTEMENTEN MONNICKENDAM
Het is per 18 augustus mogelijk om u in te 
schrijven voor de huurappartementen van 
project M’DAM (locatie Kohnstamm) via 
Woonmatch Waterland. De twintig houten 
sociale huurappartementen zijn volledig op-
gebouwd uit hout en kenmerken zich door een 
op en top gezond binnenklimaat. De apparte-
menten hebben een woonoppervlak van circa 
73m2. De netto huurprijzen van de apparte-
menten liggen op € 633,00 excl. servicekos-
ten. De verwachting is dat de appartementen 
begin november 2021 worden opgeleverd. 
Reageren op deze appartementen kan van 
18 tot en met 24 augustus 2021 via 
www.woonmatchwaterland.nl.


