
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

08-09 Voorbereidende vergadering
15-09 Raadsvergadering
19-09    Vergadering Monumenten- en 

welstandscommissie
23-09  Gemeentehuis gesloten vanaf 13.00 

ivm excursie

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.

 WEEK 36 - 8 SEPTEMBER 2022

Deze week ontvingen we een foto van Lucie, 

tijdens een wandeling op Marken. We zijn heel 

benieuwd welke trekpleister zij daarna bezocht 

heeft!  

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

Een goed gesprek begint met iemand écht zien
Praten over zelfdoding kan levens redden

Vanaf nu zijn diverse openbare bankjes in de regio Zaanstreek-Waterland voorzien van een 
plaquette: “Een goed gesprek begint met iemand echt zien”. Wethouder Astrid van de 
Weijenberg plaatste onlangs zo’n plaquette op het bankje voor het gemeentehuis. Hiermee 
wordt opgeroepen om even stil te staan bij een bankje, om je heen te kijken en te zien hoe 
het met de ander gaat. Dan volgt er vanzelf een eerlijk gesprek.
Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Eenzaamheid is iets dat je niet aan iemand kunt zien. 
Begin daarom eens gesprek, bijvoorbeeld op een bankje in de natuur. Mensen willen graag 
worden gezien en gehoord. Een klein gebaar kan voor een ander iets groots betekenen”.
Ook GGD Zaanstreek-Waterland en Team Suïcidepreventie staan klaar voor een eerlijk 
gesprek over hoe het nou écht met iemand gaat. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij 113,  
www.ikzieje.nl 

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

OMLEIDINGSROUTE BROEK IN  
WATERLAND 18 SEPTEMBER

Op zondagochtend 18 september van 6:00 t/m 
maandagochtend 19 september 5:00 wordt 
onderhoud aan de brug in Broek in Waterland 
uitgevoerd. Het is tijdens de werkzaamheden 
niet mogelijk om over de brug te rijden, het 
voetgangers/fietspad is wel toegankelijk.
 De N247 is afgesloten voor verkeer tussen de 
Broekermeerdijk en de Jaagweg. Verkeer wordt 
in beide richtingen omgeleid via Purmerend 
via de N244, A7 en N235.  Voor inwoners van 
Broek in Waterland die naar Amsterdam willen 
reizen is een tijdelijke bushalte ingericht bij de 
brandweer aan de Eilandweg. Deze is via de 
voetgangerstunnel bereikbaar.

10 & 11 SEPTEMBER: 
OPEN MONUMENTENDAG

Tijdens de Open Monumentendag openen mo-
numenten in heel Nederland hun deuren (vaak 
gratis) voor publiek. Open Monumentendag 
wordt georganiseerd door Stichting Promotie 
Waterland en Vereniging Oud Monnickendam. 
Met deze dag willen zij de aandacht voor mo-
numenten vergroten, door Nederlands cultureel 
erfgoed toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. 
Weten welke monumenten er allemaal  
meedoen in onze gemeente? Download dan de 
brochure van Stichting Promotie Waterland op 
onze website.

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

•  Het Rietland 1, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

Monnickendam

• Noordeinde 81, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen
•  Kerkstraat 45, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen
•  Kermergracht 17, omgevingsvergunning, voor 

het vervangen van kozijnen/ramen Kermer-
gracht 17,18 en 14

VERLEEND:

Broek in Waterland

•  Drs. J. van Disweg 2D, omgevingsvergunning, 
voor het plaatsen van een erfafscheiding

•  Zuideinde 6, omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen en vergroten van de woning (rijks-
monument) en het realiseren van een bijbeho-
rend bouwwerk voor kleinschalig toeristisch 
overnachten

Monnickendam

•  ‘t Spil 33, alcoholvergunning, voor het schen-

ken van zwak alcoholische dranken
•  ‘t Spil 33, exploitatievergunning, voor het  

exploiteren van een horecabedrijf
•  ‘t Spil 33, terrasvergunning, voor het exploite-

ren van een terras
•  ‘t Spil 33, kansspelvergunning, voor het aanwe-

zig hebben van twee kansspelautomaten

OVERIGE OVERHEIDSINFORMATIE

Verkeersmaatregelen m.b.t. kabelwerkzaamheden 
op de “Engelse Hoek” in Monnickendam

REGELGEVING

Wijziging van de Mandaatregeling gemeente  
Waterland 2021

MEER PARKEERPLAATSEN MET BLAUWE ZONE 
OP VERENIGINGSPLEIN MONNICKENDAM 
Het college heeft besloten dat er meer parkeer-
plaatsen moeten komen waarvoor een parkeer-
schijf nodig is en een maximale parkeerduur 
geldt. Door de komst van laadpaalplekken is 
het aantal parkeerplekken in de blauwe zone 
teruggegaan van 11 naar 3 stuks. Het colle-

ge heeft besloten dat het voor de bereikbaar-
heid van het centrum noodzakelijk is dat het 
aantal parkeerplekken in de blauwe zone weer 
naar 11 wordt gebracht. Daarnaast komen er 2 
extra parkeerplekken in de blauwe zone bij in 
de Kerkstraat, om zo het kortdurende parke-
ren van bezoekers aan de binnenstad te stimu-
leren.

PARTICIPATIEBIJEENKOMST  
SLAG OP DE ZUIDERZEE DRUK BEZOCHT
Afgelopen vrijdag vond de participatiebijeen-
komst van de Slag op de Zuiderzee plaats in de 
Grote Kerk van Monnickendam. Burgemeester 
Marian van der Weele hield een toespraak en 
droeg daarbij gepaste kleding uit 1573. Tijdens 
de avond werden de bezoekers gevraagd hun 
bijdragen en ideeën te delen aan verschillende 
thematafels. De burgemeester en de organisa-
tie waren blij met de grote opkomst en willen 
iedereen bedanken voor hun enthousiasme en 
input. 


