
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 vergadering
14-10 Raadsvergadering. Voor meer 
 informatie kijk op 
 www.waterland.nl bij agenda 
 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:
Broek in Waterland
• Dorpsstraat 20, omgevingsvergunning, voor 

het in gebruik hebben van een bijgebouw voor 
kleinschalig toeristisch overnachten

Marken
• Zeilstraat 3, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakopbouw
Monnickendam
• traject ter hoogte van Monnickenmeer 7, 
 omgevingsvergunning, tot Wagenweg 1 in 

 

 Katwoude voor het kappen van houtopstanden 
in verband met de reconstructie van de N247

• Bernhardlaan t.h.v. de Rooms Katholieke 
begraafplaats, omgevingsvergunning, voor 
het kappen van bomen in verband met de 
reconstructie van de N247

• Leeuwetand 16, omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 3 bomen in de voortuin

• Monnickendammerrijweg 4, 
omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
een kleinschalige overnachtingsmogelijkheid in 
de woning en het bijgebouw

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Zwaluwtong 67, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van twee dakkapellen aan de voorgevel
Uitdam
• ter hoogte van vakantiepark EuroParcs, 

omgevingsvergunning, ten noorden, realiseren 

 

van een nieuwe inrit en een nieuwe watergang

BEKENDMAKING
• Bekendmaking, Noodreparatie asfalt aan de 
 Dorpsstraat in Uitdam en de Gouw in 

Zuiderwoude
• Bekendmaking, Stremming Zereiderpad 

(Kerkbuurt) ter hoogte van Kerkbuurt 201 t/m 
Kerkbuurt 168

• Bekendmaking, Toewijzen gehandicapten-
parkeerplaats voor de bewoner(s) van 
Nieuwland 27B in Broek in Waterland

REGELGEVING 
• Verlenging beleidsregels Tijdelijke 

ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
gemeente Waterland
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 WERKEN AAN DE WEG

Op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober worden 
noodreparaties uitgevoerd aan het asfalt 
in de Dorpsstraat in Uitdam en de Gouw in 
Zuiderwoude. Tijdens de werkzaamheden 
zal er beperkte hinder kunnen plaatsvinden. 
Om het verkeer toch doorgang te laten vinden 
(noodhulpdienste, buurtbus) worden langs 
het werkvak voor deze 2 dagen en 1 nacht 
een parkeerverbod ingesteld. Dit word met 
bebording aangegeven. Het verkeer wordt 
met voorrangsregeling gestuurd en er worden 
verkeersregelaars ingezet. 
Voor meer informatie, kijk op: 
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering.

In het kader van De Nationale Sportweek en 
de Burendag organiseerden 
@debolder_monnickendam en 
@teamsportservicezw een rollende 
wandeling door Monnickendam. Het was een 
groot succes! Maar liefs 30 buurtbewoners 
hebben meegewandeld. Onderweg waren er 
quizvragen, muziek, sportieve verrassingen 
en als afsluiting een heerlijke lunch!

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

Aftrap Stoptober 2021 in 
speeltuin Monnickendam

De aftrap van de campagne Stoptober 2021 vond afgelopen woensdag 29 september 
plaats in de speeltuin in Monnickendam. Burgemeester Marian van der Weele deed 
dit samen met Ferdinand Strijthagen, directeur Publieke Gezondheid GGD, 
Harry Rotgans, voorzitter algemeen bestuur GGD en Steven de Kreek en Els Gutter, 
beiden bestuurders Speeltuinvereniging Monnickendam. De aftrap vond hier plaats 
omdat de speeltuin in Monnickendam een rookvrij beleid heeft ingevoerd. Hiermee 
is de speeltuin een voorbeeld voor de regio.
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich inschrijven via de website www.
stoptober.nl. Voor deelnemers aan Stoptober is er een speciale gratis Stoptober-app. 
In deze app is te lezen wat stoppen met roken betekent voor de gezondheid, ontvangt 
u dagelijkse tips en leest u wat u zoal kunt verwachten gedurende die 28 dagen. Lees 
alles over stoptober op  www.stoptober.nl.

BURGEMEESTER BEZOEKT 
MOOISTE PLEKKEN

Een aantal weken geleden deed burgemeester 
Marian van der Weele een oproep, waarbij ze 
inwoners van Waterland vroeg om het mooiste 
plekje in de gemeente in te sturen. 
Afgelopen week ging ze met één van de inzen-
ders, dhr. Maarten Verwey, naar de brug bij ’t 
Prooyen en het Galgeriet. De brug staat symbool  
voor de verbinding van het historische centrum 

van Monnickendam en het ‘nieuwe’ Galgeriet. 
Vanuit hier was het silhouet van Monnickendam 
goed zichtbaar, waarbij meneer Verwey nog eens 
benadrukte dat oud en nieuw elkaar moeten 
versterken.

INLOOPAVOND STUDIE ONDERDOORGANG 
N247 BROEK IN WATERLAND
Inloopavond woensdag 13 oktober 19:30-21:30 
uur, Don Bosco College, Heideweg 2 in Volendam
De provincie Noord-Holland onderzoekt samen 
met regiogemeenten, de Vervoerregio 
Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland 
de mogelijkheden om van de provinciale weg 
N247 ter hoogte van het dorp een onderdoor-
gang te maken. Inwoners, ondernemers en 
geïnteresseerden uit de regio zijn van harte 
welkom bij de inloopavond op 13 oktober. 
Tijdens de avond kunt u zich laten bijpraten over 
de resultaten van onderzoeken, het ontwerp-

proces en de voortgang van de studie. Ook is er 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Kijk op www.onderdoorgangn247biw.pleio.nl 
voor meer informatie over de studie.

CONTROLE HONDENBELASTING
In de week van 18 oktober 2021 vindt er een 
controle hondenbelasting plaats door mede-
werkers van een extern bureau. Zij kunnen zich 
legitimeren met een door de gemeente verstrekt 
legitimatiebewijs. Deze controle hondenbelas-
ting wordt gedaan om alle honden in Waterland 
te registreren en om er zo voor te zorgen dat hun 
baasjes hondenbelasting betalen. U kunt vóór 
de controle uw hond alvast laten registreren, als 
dat nog niet is gebeurd. Bel voor het aangifte-
formulier of voor meer informatie het team 
Financiën (0299) 658 566, of download het 
formulier www.waterland.nl.  

RDW ROEPT EIGENAREN (LAND)BOUW-
VOERTUIGEN OP OM SNEL TE REGISTREREN 
De RDW roept eigenaren op om snel hun (land)
bouwmachines, rijdende werktuigen en getrok-
ken materieel te registreren. Vanwege de achter-
lopende cijfers verwacht de RDW dat eigenaren 
anders niet op tijd hun kenteken krijgen. Nog 
maar 4 op de 10 van deze voertuigen is geregis-
treerd. Vooral de (land)bouwvoertuigen in de 
bouw, infra en groen en de bijzondere (land)
bouwvoertuigen (MMBS’en) blijven achter. Om 
nog op de openbare weg te mogen rijden, moe-
ten trekkers en MMBS’en vanaf 1 januari 2022 
geregistreerd zijn. Dat kan nu op de website voor 
de RDW voor 18 euro. Zijn ze dat niet en komt de 
eigenaar toch op de openbare weg, dan riskeert 
hij een boete en zijn de voertuigen mogelijk niet 
verzekerd. Meer informatie: www.rdw.nl. 


