
HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de 
functies:
- Gedragswetenschapper/behandelaar
- Jeugdhulpverlener/zorgregisseur jeugd (2x)
- Civiel technisch medewerker
- Beleidsmedewerker ro
- Strategisch beleidsmedewerker ro

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 afvalpas mee te nemen!

Calendar-alt AGENDA

06-09  Monumenten en 
 Welstandscommissie
09-09  Voorbereidende vergadering
16-09  Raadsvergadering

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwe-
ge de coronamaatregelen is het echter niet 
mogelijk om raadsvergaderingen fysiek bij 
te wonen. Uiteraard is de raadsvergadering 
wel 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
• Cornelis Dirkszoonlaan 260, 

omgevingsvergunning, voor het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

• Kerkstraat 33 B, omgevingsvergunning, voor 
het bouwen van een houten tuinhuis aan de 
bestaande garage

VERLEEND:
Marken
• Buurt IV 21, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een nieuwe woning
• Meester Visserstraat 14, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van zonnepanelen op het 
voordakvlak

Monnickendam
• Oude Zijds Burgwal 54, omgevingsvergunning, 

 
 
 voor het aan de achtergevel uitbreiden van het 

woonhuis
• Trintel 121, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, ontheffing overig geluidshinder 

verleend voor de verbouwing van de winkel aan 
’t Spil 37 te Monnickendam

• Bekendmaking, ontwerp bestemmingsplan 
Monnickendam - Noordeinde 80-86

 WEEK 35 - 2 SEPTEMBER 2021

Wat is er nou leuker dan een tour maken op 
een E-scooter door het mooie landschap en 
de idyllische dorpjes van Waterland. Richard 
en Simoné van @dutchroamingduo genoten 
hier volop van! 

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

Speel de gratis escape box tijdens de 
week van Lezen en Schrijven

Van 6 september tot en met 12 september vindt de week van Lezen en Schrijven 
plaats. Deze hele week staat in het teken van taal en zo het onderwerp 
laaggeletterdheid meer onder de aandacht te brengen.  
 
Om meer bewustwording te creëren, kunt u zelf ervaren hoe het is om moeite te 
hebben met lezen en schrijven. Bij sociaal cultureel centrum De Bolder staat de 
gehele week een escape box, waar je door middel van allerlei spellen ervaart hoe het 
is om vast te lopen in taal. Wanneer je om hulp vraagt, is de reactie die je krijgt 
frustrerend. Iets waar dagelijks 2,5 Nederlands mee te maken hebben. 

BURGEMEESTER MARIAN VAN DER WEELE 
LOOPT MEE MET DE BUITENDIENST

Op woensdag 1 september heeft burgemeester 
Van der Weele een bijzondere werkdag beleefd 
bij de buitendienst. Het programma begon 
al vroeg, zo stond zij om 07.00 uur op de 
gemeentewerf in Katwoude. Zij kreeg daar haar 
werkkleding en ging daarna mee met de groen-
ploeg. Na een korte koffiepauze vervolgde zij 
haar werkdag bij de grijsploeg. 
De burgemeester vond het heel interessant om 

mee te lopen met de buitendienst. Naast het 
doen van de werkzaamheden heeft zij zo ook 
goed kennis kunnen maken met de 
medewerkers. 
Benieuwd naar de eigen ervaringen van de 
burgemeester? Lees dan verder op: 
www.waterland.nl/nieuws/
burgemeester-loopt-mee

WORLD CLEAN UP DAY
18 september is het World Cleanup Day! Tijdens 
deze wereldwijde opschoondag komen ruim 
180 landen in actie voor een schonere planeet. 
En dat begint in je eigen buurt. Pak jij je prikker 
er ook weer bij? Meld je actie aan via: 
https://www.nederlandschoon.nl/
supporter-van-schoon/kaart/#kom-in-actie  

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF IN 
GEMEENTE WATERLAND
Omdat de eerste editie zo succesvol was, wordt 
er voor de tweede keer de cursus Politiek Actief 
georganiseerd. Op maandag 27 september is 
de eerste cursusavond. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die interesse heeft in de lokale 
politiek en meer zou willen weten over hoe 
alles werkt in de gemeente en de gemeente-
raad. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 
16 maart 2022 op komst, een goed moment 
om hier meer over te leren. Deelnemen aan de 
cursus is kosteloos, geheel vrijblijvend en vindt 
plaats op vijf avonden. Aanmelden kan t/m 
20 september bij de raadsgriffier, via 
griffie@waterland.nl of telefonisch: 
0299 - 658585. Meer informatie over de avon-
den vindt u op : www.waterland.nl/nieuws

AANPASSING INZAMELING OUD PAPIER 
EN KARTON IN BROEK IN WATERLAND
De afgelopen zomer heeft het bestuur van 
de ‘Stichting vrienden van de Havenrakkers’ 
besloten te stoppen met haar huis-aan-huis 
inzameling van oud papier en karton (OPK) .
In Broek in Waterland is het nog mogelijk om 
het oud papier bij de container van de oudere 
sociëteit aan de Eilandweg neer te zetten. 
De gemeente streeft ernaar dit jaar nog een 
ondergrondse container voor oud papier op het 
Nieuwland bij te plaatsen.

Foto: Pieter Peereboom


