
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

09-09  Voorbereidende vergadering
11-09  Open Monumentendag
16-09  Raadsvergadering
17-09  Gemeentelijke organisatie gesloten

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:
Broek in Waterland
• Dorpsstraat 15, omgevingsvergunning, voor het 

aanbouw en bijgebouw.

Monnickendam
• Noordeinde 45, omgevingsvergunning, voor het 

verbreden van een tweetal dakkapellen in de 
zijgevels van het pand.

Marken
• Buurterstraat 1, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op de garage.

VERLEEND:
Watergang
• Kanaaldijk 31 C, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van nieuwe dakkapellen aan de 
voorzijde van de woning.

Monnickendam
• Kerkstraat 25, omgevingsvergunning, voor het 

uitbreiden van het woonhuis aan de achtergevel 
en het wijzigen van de voorgevel alsmede het 
gebruik van het achtererf voor tuin.

BUITEN BEHANDELING GELATEN AANVRAAG:
Zuiderwoude
• Zeedijk (perceel naast 9, kadestraal G510), 

omgevingsvergunning, voor het tijdelijk 
verharden van gronden en het plaatsen van een 
bouwkeet.

 WEEK 36 - 9 SEPTEMBER 2021

In Watergang zult u niet snel een kat in de 
zak vinden, wel een hond in een kruiwagen. 
Foto ingezonden door: _myamsterdam.

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

Open Monumentendag 2021

Gemeente Waterland doet mee aan de Nationale Open Monumentendag op zaterdag 
11 september, tussen 11.00 -16.00 uur. Tijdens deze dag openen monumenten in heel 
Nederland hun deuren (vaak gratis) voor publiek.   
 
Open Monumentendag wordt georganiseerd door Stichting Promotie Waterland en 
gemeente Waterland. Met deze dag willen zij de aandacht voor monumenten vergro-
ten, door Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek. 
Weten welke monumenten er allemaal mee doen in onze gemeente? Lees dan verder 
op: www.waterland.nl/nieuws/open-monumentendag en download de brochure.  

BURGEMEESTER MARIAN VAN DER 
WEELE WAAGT ZICH AAN DE ESCAPE BOX

Bij Sociaal Cultureel Centrum de Bolder kunt 
u de hele week terecht voor een escape erva-
ring. Bij dit escape spel is het de bedoeling 
dat er meerdere puzzels worden opgelost, 
om zo het uiteindelijke ‘vakantie-ticket’ te 
bemachtigen. Dat dit nog niet zo makkelijk 
gaat, blijkt tijdens het spelen. U kunt bij het 
spel namelijk ervaren hoe het is om vast te 
lopen en moeite te hebben bij het begrijpen 
van de woorden en letters. Dit is iets waar 2,5 
miljoen mensen in Nederland mee te maken 
hebben en heet laaggeletterdheid. Om hier 
meer aandacht aan te besteden is de 
‘Wereldalfabetiseringsdag’ ontstaan dat 
jaarlijks plaatsvindt op 8 september.
Onze burgemeester heeft op deze dag de 
Escape Box uitgevoerd. “Het was op momen-

ten heel frustrerend om iets niet te kunnen 
lezen of begrijpen. Je denkt er niet bij na hoe 
veel makkelijker het leven is om te kunnen le-
zen en schrijven. Om alle mensen volwaardig 
mee te laten functioneren in onze maatschap-
pij is extra hulp broodnodig. Mooi dat we als 
regio Zaanstreek-Waterland samenwerken met 
onder andere de bibliotheken om het taal-
niveau van volwassenen te verbeteren.”, aldus 
Marian van der Weele.
De Escape Box is nog tot en met vrijdag te 
spelen bij De Bolder, ‘t Spil 1.

VACCINATIEBUS PIEREBAAN
Op zondag 12 september staat de prikbus van 
de GGD Zaanstreek-Waterland op de parkeer-
plaats naast de HOED in Monnickendam. Bij 
de prikbus kunt u zonder afspraak terecht voor 
een vaccinatie tegen corona. Neem wel uw 
identiteitsbewijs mee. Meer informatie over 
de prikbus: www.ggdzw.nl/prikbus.

WETHOUDER HENDRIK BOLAND 
AANWEZIG BIJ 50-JARIG BESTAAN 
BASKETBAL- EN HANDBALVERENIGING
Op 4 september vierde basketvereniging The 
Monks en handbalvereniging HV Monnicken-
dam hun 50-jarig jubileum. Op deze dag werd 
er een familietoernooi georganiseerd en er 
werd bijgekletst met oude en nieuwe beken-
den. Ter ere van het 50-jarig bestaan kwam 
wethouder Hendrik Boland langs om kennis 
te maken en hen te feliciteren met dit mooie 
jubileum.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
GESLOTEN OP 17 SEPTEMBER
Op 17 september is de gehele gemeentelijke 
organisatie gesloten wegens een excursie.


