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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

01-09   Fractievergadering
05-09  Monumenten- en 
 Welstandscommissie
08-09   Voorbereidende 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.

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:
Marken
• Buurt II 30, omgevingsvergunning, voor het 
 uitvoeren van onderhoud aan de gevels.

Diverse locaties in Waterland
• diverse locaties binnen gemeente Waterland, 
 omgevingsvergunning, voor het kappen van 
 bomen.

Katwoude
• Wagenweg 2, omgevingsvergunning, voor het 
 legaliseren van het ophogen van gronden en 
 het handelen in strijd met regels ruimtelijke 
 ordening.

VERLEEND:
Monnickendam
• Oranjestraat 35, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van een dakkapel in het achter-
 dakvlak.
Uitdam
• Rijperweg 4, omgevingsvergunning, voor het 
 graven en dempen van sloten en het bouwen 
 en verwijderen van dammen.
Marken
• Noorderwerfstraat 9, omgevingsvergunning, 
 voor het plaatsen van zonnepanelen.
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Deze week een prachtige foto van Marken, 

dit keer vanuit de lucht gezien. Genomen 

door Hugo Lingeman (@hugolingeman op 

instagram).   

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

10-jarig bestaan Waterlands Museum 
de Speeltoren 
Het Waterlands Museum de Speeltoren 
bestaat 10 jaar. Aanstaande woensdag 
31 augustus is het op de kop af 10 jaar 
geleden dat de deuren van het museum 
opengingen en dat viert het museum met 
bestuur, vrijwilligers én bezoekers. Alle 
bezoekers die woensdag tussen 10.00 en 
13.00 uur het museum bezoeken, worden met 
koffie of thee en een gebakje ontvangen. In 
september zijn er diverse feestelijkheden in 
het museum. In het speciaal uitgegeven 
jubileumboek staan tien bijzondere museum-
schatten beschreven. Over deze bezienswaar-
digheden wordt in rondleidingen uitleg 
gegeven. Een mooie kans om weer meer van 
uw omgeving te weten te komen. 

Burgemeester Marian van der Weele heeft vorige week al het museum bezocht. Het bestuur 
bracht haar op de hoogte van de huidige ontwikkelingen, de collectie en tentoonstellingen. 
Burgemeester Marian van der Weele: “Het was bijzonder zinvol om kennis te maken met 
deze bevlogen vrijwilligers van ons cultureel erfgoed. Ik was onder de indruk hoe de vele 
vrijwilligers het museum laten floreren en mooie plannen voor de toekomst van het museum 
aan het maken zijn.”

Het museum biedt een toegankelijke en verrassende beleving van landschap, historie, 
carillon en wisselende tentoonstellingen. De organisatie draait geheel op onbezoldigde 
vrijwilligers en heeft sinds de opening al meer dan 55.000 bezoekers ontvangen. Het 
museum heeft met haar ruime openingstijden nog steeds behoefte aan vrijwilligers die 
enkele uren per week of maand willen meewerken om dit mooie museum draaiende te 
houden. Wilt u misschien vrijwilliger worden? Via info@despeeltoren.nl kunt u hierover 
meer informatie krijgen.

Column burgemeester 
Hieronder leest u het begin en de afsluiting 
van de maandelijkse column van onze burge-
meester Marian van der Weele. De gehele  
column kunt u lezen op waterland.nl/nieuws.

“Beste Waterlanders,

Ik hoop dat u de afgelopen weken heeft 
genoten van de zomerzon. Zo op het einde 
van augustus is het al te merken dat de 
nazomer zich aandient door de dauw in de 
ochtend en de aardse geur buiten. 

Hoop dat u ook genoten heeft van de vele 
activiteiten die de Waterlanders zo goed 
kunnen organiseren: de Broeker Feestweek, 
Parckpop in Ilpendam, de Visserijdagen in 
Monnickendam. Het Dorpsfeest in Zuider-
woude en de viering van 700 jaar Katwoude 
staan deze week op stapel! 

En zo mooi dat we dan ook de tijd nemen om 
de vrijwilligers die dit allemaal opzetten in 
het zonnetje te zetten. Het was fantastisch 
om al deze evenementen mee te maken en 
mee te doen. Ik hoop u te zien en uw mooie 
plannen te horen op 2 september in de Grote 
Kerk om de voorbereiding te starten van de 
viering van de Slag op de Zuiderzee. Een 
enthousiast team vraagt versterking en goede 
ideeën!
(…) 
Het schooljaar gaat aanstaande maandag 
weer van start! De kinderen wens ik heel veel 
plezier, dit nieuwe schooljaar in hun nieuwe 
klas. 

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

DE SCHOLEN BEGINNEN WEER! 
Deze week worden de spandoeken met ‘Onze 
scholen zijn weer begonnen’ opgehangen in 
alle kernen met een basisschool. De span-
doeken zijn er om automobilisten bewust te 
maken dat de basisscholen volgende week 
(maandag 29 augustus) weer starten. Let dus 
extra op uw snelheid in de buurt van scholen. 
Zo blijven we er samen voor zorgen dat kinde-
ren veilig naar en van school kunnen gaan. 

DRIE BOTEN WORDEN VERWIJDERD
Het college van B&W heeft besloten om drie 
boten te verwijderen. Het gaat om de boten 
die op de kant liggen ter hoogte van: 
Cornelisdirkszoonlaan 328, Avegaar 7 en 
Kooizand 8. De eigenaren van deze boten 
zijn bij ons onbekend. Wij verzoeken u hierbij 
de boot binnen 1 week te verwijderen. Als 
de boot niet wordt verwijderd, zullen wij dit 
doen. De boten verkeren in een zodanige 
slechte conditie dat deze niet worden opge-
slagen, maar direct vernietigd. Meer informa-
tie en foto’s vindt u op: waterland.nl/nieuws.

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND
We hebben een nieuwe vacature: beleids-
medewerker Participatie. De functie raakt 
aan deze onderwerpen: werk en inkomen, 
participatiewet, armoedebeleid, schuldhulp-
verlening en inburgering. Echt iets voor u? 
Meer informatie op waterland.nl/vacatures. 

BLOGS VOOR STARTENDE ONDERNEMERS
De hoeveelheid informatie voor u als startende 
ondernemer is groot. Behoefte aan goede 
ideeën en leerzame informatie, die ook leuk is 
om te lezen? Houd dan de blogs van Stichting 
Startersloket in de gaten op het online plat-
form voor startende ondernemers in Water-
land. Kijk op waterland.startersloket.nl/blogs.


