
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

23-09 Gemeentehuis gesloten vanaf 13.00 
 i.v.m. excursie
29-09 Fractievergadering
03-10 Monumenten- en 
 Welstandscommissie

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 38 - 22 SEPTEMBER 2022

 WERKEN AAN DE WEG

ENGELSE HOEK IN MONNICKENDAM 

Herhaald bericht: Van 26 september tot 7 okto-
ber worden er werkzaamheden uitgevoerd ter 
hoogte van de Oude Zijdsburgwal in 
Monnickendam. Van 10 tot 21 oktober zijn er 
werkzaamheden ter hoogte van de Haringburg-
wal. Door de werkzaamheden is de doorgaande 
route gestremd. Wij verzoeken u rekening te 
houden met de werkzaamheden en die dagen 
de omleidingsroute te volgen. 

Mevrouw De Wolf stuurde ons deze foto van 

een van haar fietstochtjes met haar kleindoch-

ter. Een mooie weerspiegeling van de wolken 

in De Leek! 

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

Verhuisregeling voor 65-plussers 
met een jaar verlengd
Sinds vorig jaar bestaat er een verhuisrege-
ling voor 65-plussers in Zaanstreek-Water-
land. Hiermee wordt verhuizen voor ouderen 
een stuk makkelijker gemaakt. Ouderen 
kunnen met voorrang verhuizen naar een 
gelijkvloerse, toekomstbestendige woning 
met blijvend behoud van hun huidige huur. 
Daarbij is er een verhuissubsidie van €1000,- 
beschikbaar om de verhuizing makkelijker te 
maken. De regeling wordt nu verlengd tot 
1 juli 2023.

De regeling is bedoeld voor ouderen die van hun huidige huurwoning naar een kleinere, 
gelijkvloerse huurwoning willen verhuizen. In aanmerking komen ouderen zonder inwonen-
de kinderen waarvan tenminste één partner 65 jaar of ouder is en die een sociale huur-
woning in Zaanstreek-Waterland achterlaten. De regeling is iets gewijzigd: alleen huurders 
die een niet gelijkvloerse óf grote woning achterlaten, komen voor het behoud van de 
hoogte van de huur in aanmerking. De verhuizing naar de nieuwe huurwoning kan binnen 
Waterland, of indien gewenst, in de rest van de regio Zaanstreek-Waterland. 

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: “Goed dat deze verhuisregeling ook aankomend jaar 
beschikbaar is. De regeling stimuleert dat ouderen naar een toekomstbestendige woning 
verhuizen dichtbij hun sociale netwerk en tegelijkertijd dat er grote huurwoningen vrij 
komen voor woningzoekenden.”
Benieuwd of u ook in aanmerking komt voor de verhuisregeling? Meer informatie vindt u op 
www.waterland.nl/65-verhuisvoordeel. 

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND
Wij zoeken een nieuwe collega die o.a. 
vergunningsaanvragen toetst aan wet- en 
regelgeving en onze burgers duidelijk infor-
meert over procedures, vergunningaanvragen 
en bouwmogelijkheden:
-  vergunningverlener WABO

Klinkt dit als een functie voor u? Meer infor-
matie of solliciteren kan via: waterland.nl/
vacatures óf onze LinkedIn pagina.

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:

Monnickendam

• Weezenland 6, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een bijgebouw en aan dakkapel in 
 de zijdakvlakken
• Avegaar 86, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van basisschool de Verwondering

Marken

• Kerkbuurt 152, omgevingsvergunning, voor het 
 aanleggen van zonnepanelen/zonnedak-
 pannen

GEWEIGERDE AANVRAAG:

Monnickendam

• Vesting 1, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een bouwwerk en terreinafschei-
 ding in de voortuin
• Zuideinde 18, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op de schuur 
 achter het woonhuis

VERLEEND:

Monnickendam

• Nieuwe Niesenoortsburgwal 6, omgevingsver-
 gunning, voor het plaatsen zonnepanelen op 
 het bijgebouw
Marken

• Kruisbaakweg 6, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van 6 woningen in het bestaande 
 gebouw

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN:

Monnickendam

• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een woongebouw binnen project 
 Galgeriet fase 3

VEILIG WONEN & WERKEN IN HET 
BUITENGEBIED
In het gehele land is sprake van toenemende 
criminaliteit in de buitengebieden. Daarom 
zijn gemeenten Waterland en Edam-Volen-
dam - in samenwerking met Meld Misdaad 
Anoniem, het LTO en het CCV - gestart met het 
programma Veilig Buitengebied. Hiermee wil-
len we criminaliteit aanpakken en een veilige 
leef-en werkomgeving creëren voor iedereen. 
Onderdeel van dit programma is een voorlich-
tingsbijeenkomst over drugsproductie in het 
buitengebied: wat zijn de signalen, hoe ruikt 
drugsproductie en wat kunt u doen? De gratis 
voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 28 september, van 19.30 tot 21.30 
uur in het Dorpshuis Ilpendam. Na afloop is 
er gelegenheid om onder het genot van een 
drankje met onder meer de burgemeester en 
de wijkagent in gesprek  te gaan. Meer infor-
matie of aanmelden? 
Kijk op: www.nhdrugsalert.nl/events. 

MANTELZORGEN HOEF JE NIET ALLEEN TE DOEN 
Gisteren was het Wereld Alzheimerdag. In het 
kader van de bewustwordingscampagne voor 
mantelzorgers vertelt Klaas (73) deze week 
zijn verhaal. Hij zorgt voor zijn vrouw Ria, bij 
wie vorig jaar dementie is vastgesteld. 
Op waterland.nl/nieuws leest u zijn verhaal.

 BURENDAG OP 24 SEPTEMBER
Aanstaande zaterdag is het Burendag! Ook in 
Waterland kunt u aan verschillende initiatie-
ven meedoen. Zo is er een wedstrijd appel-
taart bakken, een mini straatverkoop en kunt 
u quizzen/kubben inclusief een barbecue. 
Wilt u zich nog aanmelden? Dat kan via 
www.burendag.nl/mijn-buurt.

WEBINAR FINANCIEEL PLAN 
Wat heeft u allemaal nodig om te starten als 
ondernemer en hoe gaat u dit financieren? 
Tijdens het webinar Financieel plan van het 
Startersloket op 26 september bespreken we 
alle ins en outs om tot een gedegen financieel 
plan te komen. U kunt zich gratis inschrijven 
via: waterland.startersloket.nl/agenda.


