
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

04-10   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
07-10   Voorbereidende raadsvergadering.  
 Voor meer informatie kijk op 
 www.waterland.nl bij agenda 
 raadsvergadering.
14-10   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:
Ilpendam
• Fuutstraat 23, omgevingsvergunning, voor het 

 aanleggen van een inrit aan de voorzijde van de 
woning

• Reigerstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning

Katwoude
• Lagedijk 7, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een hooibergkap-schuur
Marken
• Akkerstraat 35, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op het dak

Monnickendam
• Tongnaald 44, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak
Purmer
• Oosterweg M 33, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een nieuwe woning

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Voornemen 

exploitatievergunning Zuideinde 3, 
Monnickendam
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 WERKEN AAN DE WEG

• Wegomleiding Uitdam

Vanaf september t/m maart 2023 zijn de 
Uitdammerdijk en Kinselmeerzicht alleen 
voor bewoners en hun bezoekers bereikbaar. 
Voor fietsers is er een omleiding ingesteld 
via de Rijperweg en Poppendammergouw. 
Voor auto’s en motoren is er een omleiding 
ingesteld via de N247. Er staat ten zuiden van 
het dorp Uitdam en Bloemerdalergouw een 
schuifpoort met een inbelfunctie. Zowel de 
poort Bloemendalergouw als de poort Uitdam 
zijn gesloten tijdens werktijden tussen 7.00 
en 19.00 uur. Vanzelfsprekend blijft Uitdam 
bereikbaar voor hulpdiensten. 
De afsluiting is noodzakelijk om de veiligheid 
van de verkeersdeelnemers en de werknemers 
van de Alliantie te waarborgen. De veiligheid is 
nu in het geding omdat er nog veel sluipverkeer 
en recreatief verkeer doorheen rijdt. 

In het kader van burendag dit weekend, deze 
week een foto van een prachtige bloemrijke 
buurttuin bij de Graaf Willemlaan in 
Monnickendam. 

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

Stoptober-camper bij ’t Spil 
in Monnickendam

Op dinsdag 21 september stond de Stoptober-camper bij winkelcentrum ’t Spil in 
Monnickendam om rokers te motiveren mee te doen aan Stoptober. Een team van 
professionals van de GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder Jeugd, Team Sportservice 
ZW, De Bolder en gemeente Waterland beantwoordden alle vragen over Stoptober.
  
Stoptober is een jaarlijkse campagne om rokers tijdens de maand oktober te laten 
stoppen met roken. Door een landelijk stopmoment in te lassen, staan de stoppers er 
niet alleen voor. 
Naast de landelijke initiatieven, zoals Stoptober, werkt gemeente Waterland hard aan 
rookvrije speelplekken en sportverenigingen. Vanuit het lokale preventieakkoord 
worden alle speelplekken één voor één rookvrij gemaakt. 
Meedoen aan Stoptober? Aanmelden kan via www.stoptober.nl.

MONNICKENDAMSE NAMEN OP 
HOLOCAUST NAMENMONUMENT 

Op het Holocaust Namenmonument in 
Amsterdam, dat zondag 19 september is 
onthuld, staan zestien namen van Joodse 
Monnickendammers die zijn omgebracht 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
In Monnickendam werden op 1 mei 1942 
zeventien Joodse inwoners afgevoerd naar 
concentratiekampen. Zestien van hen kwamen 
nooit meer terug. De gemeente Waterland 
heeft deze  namen geadopteerd. 

Nog voor de bouw van het namenmonument, 
eind 2017, werd in de gemeenteraad een motie 
aangenomen om de namen te adopteren. 
Hiermee was gemeente Waterland één van de 
eerste gemeenten in de regio die een bijdrage 
leverde aan het monument. 
In Monnickendam zijn op verschillende plek-
ken in de binnenstad ook al zestien 
Stolpersteinen gelegd voor de huizen waar de 
Joodse Monnickendammers hebben gewoond. 

Met het Holocaust Namenmonument heeft 
Nederland een gedenkteken waar 102.000 
Joden en 220 Sinti en Roma zowel individueel 
als collectief kunnen worden herdacht.  
Ook u kunt het monument steunen door één of 
meerdere namen te adopteren via de website 
www.holocaustnamenmonument.nl. 

VIER BURENDAG 2021
Burendag wordt aanstaande zaterdag 25 sep-
tember gevierd. Burendag is een dag waarop 
de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel 
mensen iets goeds doen voor elkaar en voor 

de buurt. Wilt u weten of er bij u in de buurt 
een gezellige activiteit wordt georganiseerd? 
Kijk dan op www.burendag.nl. Hier vindt u 
de locaties en o.a. voor de kinderen is er een 
leuke kleurplaat die u kunt downloaden.
Vier Burendag veilig en veel plezier!

VACCINATIEBUS PIEREBAAN
Op zondag 26 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.

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de 
functies:
- Civiel technisch medewerker
- Beleidsmedewerker ro
- Strategisch beleidsmedewerker ro

Voor meer informatie over al onze vacatures: 
www.waterland.nl/vacatures 


