
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

16-09 Raadsvergadering
17-09  Gemeentelijke organisatie gesloten
20-09 Monumenten en 
 Welstandscommissie

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
• Atjehgouw 6, omgevingsvergunning, voor het 

uitbreiden en verduurzamen van het woonhuis
Waterland
• tussen de N518 en Uitdam (module 13), 

vergunning, aanbrengen van tijdelijke 

 voorbelasting aan de binnenzijde (landzijde) 
van de dijk

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 14, 

omgevingsvergunning, voor het uitbreiden van 
de bovenverdieping van de woning

VERLEEND:
Monnickendam
• Noordeinde 134, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een uitbouw aan de zijgevel ten 
behoeve van een lift

• Haringklok 2 en 4, omgevingsvergunning, voor 
het realiseren van een bedrijfsgebouw met 
woning

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN:

Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg naast 18, 

omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
een tijdelijk schoolgebouw

Zuiderwoude 
• Aandammergouw 13, omgevingsvergunning, 

voor het realiseren van een uitbouw aan de 
achterzijde, het plaatsen van twee dakkapellen 
in het zij- en achterdakvlak en het wijzigen van 
de gevels

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Verkeersmaatregelen Feestweek 
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Deze week zijn er video opnames over 
afvalscheiding gemaakt bij drie inwoners van 
gemeente Waterland. Deze keer was het 
thema ‘oud papier’. Foto ingezonden door: 
@pieterpereboom

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

World Clean Up Day – 
18 september 2021

Aanstaande zaterdag, op 18 september, vindt de World Clean Up Day plaats. Over de 
hele wereld gaan mensen deze dag de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te 
maken. Een schonere wereld begint in jouw eigen buurt.  
  
De gemeente steunt dit goede initiatief. Tijdens de succesvolle Waterlandse Clean Up 
Week in mei hebben we ruim 400 gratis afvalgrijpers uitgedeeld aan onze inwoners.  
We hopen natuurlijk dat iedereen deze nog vaak gebruikt, zo ook dit weekend. Heeft u 
geen afvalgrijper? Dan kunt u deze bij ons lenen. Reserveer deze door te bellen naar 
0299-658585. Als we zwerfafval niet opruimen duurt het lang voordat het verdwenen 
is. De afbreektijden voor afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Het is 
daarom belangrijk dat we afval uit de natuur oprapen. Speciaal voor deze dag is er een 
bingokaart, waar u af kunt strepen welk afval u gevonden heeft en ziet u hoelang het 
afval anders in de natuur had blijven liggen. De bingokaart kun je gratis downloaden 
via www.waterland.nl/nieuws/18-september-world-clean-up-day.

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS IN HET 
ZONNETJE GEZET OP SPECIALE DAG

Gemeente Waterland heeft als blijk van 
waardering op donderdag 16 september een 
gezonde en lekkere traktatie laten bezorgen 
bij alle kinderopvanglocaties in de gemeente 
Waterland. 16 oktober is namelijk de 
‘Dag van de Pedagogisch Medewerker’! 
Wethouder Astrid van de Weijenberg is 
persoonlijk langsgegaan bij SKW in 
Monnickendam om de traktaties te overhandi-
gen. Wethouder van de Weijenberg: 
“We willen met deze traktaties alle pedago-
gisch medewerkers bedanken voor hun inzet. 
Ons gezamenlijk doel is dat ieder kind in 
Waterland goede opvang krijgt en zich goed 
ontwikkelt zodat achterstanden op latere 
leeftijd voorkomen worden.”

SUBSIDIE DUURZAAMHEIDSFONDS NOG 
ALTIJD BESCHIKBAAR
De afgelopen drie maanden heeft de gemeente 
in totaal 50.000 euro uitgekeerd aan inwoners 
die hun woning hebben verduurzaamd of 
aardgasvrij zijn gaan koken. Deze subsidies 
komen uit het duurzaamheidsfonds, dat per 
1 juni gestart is. De subsidie betreft in de 
meeste gevallen 25% van de door de inwoners 
gefinancierde duurzaamheidsmaatregelen 
waarmee de totale investeringen tot op heden 
op zo’n 200.000 euro komt. Veel inwoners 
investeren in isolatie, maar ook het vervangen 
van glas en elektrische kookplaten zijn 
populair. U kunt nog altijd de subsidieregeling 
aanvragen. 
Deze loopt namelijk tot 1 juni 2025 of tot het 
subsidieplafond van 325.000 euro is bereikt. 
Bekijk welke mogelijkheden er voor u zijn op: 
www.waterland.nl/duurzaamheidsfonds.

STARTERSLOKET
Als u een bedrijf start, moet er veel geregeld 
worden zoals aanmelden bij De Belasting-
dienst en andere administratieve en fiscale 
verplichtingen. Om hier meer over te weten te 
komen, is er op 20 september een webinar 
Belastingen en administratie van het Starters-
-loket. Tijdens dit webinar wordt er ingegaan 
op het fiscale deel van het ondernemerschap. 
Zo krijgt u informatie over bijvoorbeeld de btw 
en de inkomstenbelasting, maar ook over de 
belangrijkste fiscale regelingen die voor u 
gelden. Meer informatie of direct gratis 
aanmelden kan via de volgende link: 
waterland.startersloket.nl/agenda.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
GESLOTEN OP 17 SEPTEMBER
Op 17 september is de gehele gemeentelijke 
organisatie gesloten wegens een excursie. 
Op maandag 20 september zijn we u weer 
graag van dienst!


