
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 afvalpas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

23-08   Monumenten en 
 Welstandscommissie
06-09   Monumenten en 
 Welstandscommissie
09-09 Voorbereidende vergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar en op 
dit moment 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.

AANVRAAG:
Monnickendam
• Havenstraat 10, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van zonnepanelen op het dak aan de 
voor- en achterzijde van de woning

• Leeuwetand 16, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van 
de woning

Watergang
• Kanaaldijk 31 C, omgevingsvergunning, voor 

 het realiseren van nieuwe dakkapellen aan de 
voorzijde van de woning

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Broekermeerdijk t.h.v. 26, 

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

 WEEK 33 - 19 AUGUSTUS 2021

 WERKEN AAN DE WEG

N247 afgesloten

Vanaf vrijdagavond 27 augustus 19.00 uur is 
de N247 afgesloten. Er vaart voor voetgangers 
en (brom-) fietsers een veerpont. Autoverkeer 
wordt omgeleid. Maandagochtend 30 augustus 
is de N247 voor beide richtingen weer open.

Twee katten keken verlangend naar buiten 
tijdens de regenachtige dagen. Gelukkig 
kunnen ze deze week weer hun hart ophalen 
met de zon die doorbreekt. Deze foto is 
gemaakt door @niels_brokaar in Marken.  

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.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK

Burgemeester bedankt getuige van 
pinpasfraude

Afgelopen woensdag heeft burgemeester Marian van der Weele een getuige van 
pinpasfraude tijdens een bezoek persoonlijk bedankt voor zijn oplettendheid en 
snelle handelen. 
 
Vorige week werd een 82-jarige inwoner van Monnickendam door misleiding gevraagd 
zijn pinpas af te geven. Met deze pinpas werd er geld opgenomen bij de pinautomaat 
op ‘t Spil. De verdachten, gekleed in warme kleding op een zomerse dag met een 
bedekt gezicht, vielen op bij de getuige, waardoor hij de politie alarmeerde. 
Woensdagmiddag kreeg de getuige  een persoonlijk bedankje van de burgemeester. 
Van der Weele: “Het melden van vreemde of verdachte situaties kan een groot verschil 
maken, zo zie je ook hier maar weer. Door het snelle handelen van deze getuige en 
samen te werken kunnen we dit soort misdaad tegengaan”. De politie heeft de 
gestolen 5000 euro kunnen traceren en terug kunnen geven aan het slachtoffer. 
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om 
mensen op te lichten. Helaas zijn ouderen vaak het doelwit van deze oplichters. Via 
onze website kunt u gratis de brochure ‘senioren & veiligheid’ downloaden met tips 
om deze vormen van criminaliteit te voorkomen. 

KOOPSTROMENONDERZOEK 2021

De detailhandel is de afgelopen jaren veran-
derd. Gemeenten en provincies zetten zich 
samen met winkeliers in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en een compleet 
winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te 
doen, start begin september in de Randstad en 
Noord-Brabant een grootschalig consumenten-
onderzoek. Een groot deel van de huishoudens 
in gemeente Waterland ontvangt een uitno-
diging om aan dit onderzoek deel te nemen.  
Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag 

willen meedoen kunnen de vragenlijst invul-
len via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Deze link zal vanaf volgende week actief zijn. 
Voor meer informatie over het onderzoek is er 
de website www.kso2021.nl. Mailen kan naar 
info@kso2021.nl.

DOE AANGIFTE VAN GESTOLEN 
BUITENBOORDMOTOREN
De laatste tijd worden er weer herhaaldelijk 
buitenboordmotoren gestolen binnen de 
gemeente. Wij willen u benadrukken dat het 
doen van aangifte hiervan zeer belangrijk is! 
Soms wil er namelijk nog wel is een gestolen 
buitenboordmotor teruggevonden worden 
tijdens het onderzoek van een andere zaak. 
De politie kan zo sneller starten met de 
opsporing en de kans is groter dat uw gestolen 
motor weer getraceerd wordt. 

GEMEENTE PLAATST BOMEN TERUG OP 
PLEKKEN WAAR IEPZIEKTE IS ONTSTAAN
Op verschillende locaties binnen de gemeente 
zijn bomen besmet met Iepziekte. Deze bomen 
zijn helaas niet meer te redden en om verdere 
verspreiding te voorkomen, zijn de bomen zo 
snel mogelijk gekapt. 
De gemeente wil het aantal bomen op peil 
houden en het liefst verhogen. Na het ver-
wijderen van de bomen met Iepziekte wordt 
per locatie gekeken of er ruimte is om nieuwe 
bomen terug te zetten. Deze bomen worden in 
de winterperiode teruggeplaatst.
Voor meer informatie over de locaties waar 
bomen zijn verwijderd en mogelijk worden 
teruggeplaatst, kijk op: waterland.nl/nieuws.

TWEE FEESTELIJKE HUWELIJKSJUBILEA
Burgemeester Marian van der Weele bracht 
een bezoek aan twee echtparen die 60 jaar 
getrouwd zijn. 
Op 15 augustus 2021 is het 60 jaar geleden dat 
de heer D. de Goede en mevrouw H. de Goede-
-Struving voor de wet zijn getrouwd. 

Op 22 augustus 2021 is het 60 jaar geleden dat 
de heer C. Bak en mevrouw M. Bak-Karmelk 
voor de wet zijn getrouwd. 

De burgemeester ging bij beide echtparen op 
bezoek om hen te feliciteren met dit huwelijks-
-jubileum.

GEMEENTEHUIS DICHT OP 17 SEPTEMBER
Op 17 september is het gehele gemeentehuis 
dicht vanwege een excursie. Op maandag 20 
september zijn wij u weer graag van dienst.


