
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

29-09 Fractievergadering
03-10 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
06-10 Voorbereidende Raadsvergadering

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.
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 WERKEN AAN DE WEG

ENGELSE HOEK IN MONNICKENDAM 

Rectificatie: Eerder meldden wij dat de 
werkzaamheden ter hoogte van de Oude 
Zijdsburgwal in Monnickendam vanaf deze 
week plaats zouden vinden. Dit is wegens 
omstandigheden verplaatst naar 21 oktober 
(tot 4 november). De werkzaamheden ter 
hoogte van de Haringburgwal staan nog steeds 
gepland 10 tot 21 oktober en zullen nu dus 
eerst plaatsvinden. Door de werkzaamheden is 
de doorgaande route gestremd. Wij verzoeken 
u rekening te houden met de werkzaamheden 
en die dagen de omleidingsroute te volgen. 

Lotte van Schoonhoven stuurde ons deze 

prachtige foto van de Monnickendammerrijweg 

in Ilpendam. Gemaakt in de ochtend op weg 

naar haar werk. Wát een mooie kleuren! 

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

Column burgemeester Marian van der Weele

Beste Waterlanders, 
Wat was het weer een druk cultureel weekend!
Afgelopen zaterdag was de opening van de tweejaarlijkse grote expositie in de Grote Kerk in 
Monnickendam, georganiseerd door de Kunstkring Waterland. Prachtig nieuw werk van de 
kunstenaars van de kring én 225 werken ingebracht door 129 kunstenaars op het thema 
insecten. Een aantal kunstenaars vertelden in een volle kerk, over wat hun inspireerde. 
Mooie persoonlijke verhalen. Ik kan iedereen aanraden te gaan kijken. De grote vragen in 
ons leven even terug te brengen naar de kleinste dieren die op deze aardbol rondkruipen. 

En dan was er ook de prachtige zigeunermuziek te horen tijdens het Zigeunerfestival. Beetje 
wegdromen bij de melancholische en romantische tonen in de fantastische historische 
locaties in Monnickendam. Wat ben ik toch trots dat ik  burgemeester mag zijn van een 
gemeente die zoveel moois met elkaar organiseert!

Veel tijd stop ik erin om mensen bij elkaar te brengen rondom zaken waar de uitwisseling 
van verwachtingen tussen groepen stagneert. Vlot trekken van een discussie en het pro-
bleem benoemen. Dat laatste is niet altijd makkelijk want een ieder ‘kleurt’ een vraagstuk 
met zijn of haar gevoel en levenservaring. Laatst hoorde ik een mooie uitspraak: “als je 
praat hoor je geen nieuwe dingen, als je luistert wel”.

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

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

• Bereklauw 49, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voorgevel-
 dakvlak 

• Noordeinde 57, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een schuur

VERLEEND:

Broek in Waterland

• Heems weer 21, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een airco aan de voorgevel

Monnikendam

• Monnickenmeer 1, omgevingsvergunning, voor 
 het wijzigen van de gevels en plaatsen van 
 2 dakkapellen

Marken

• Buurt ll 30, omgevingsvergunning, voor het 
 uitvoeren van onderhoud aan de gevels

VERLENGEN BESLISTERMIJN:

Monnickendam

• Zwaluwtong 23, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een aanbouw en over-
 kapping aan de voorgevelzijde

ONDERNEMERSPROGRAMMA  
‘SPIEGEL JE BUSINESS’
In oktober en november kunnen alle onderne-
mers uit de regio Zaanstreek-Waterland gratis 
meedoen aan het inspirerende programma 
‘Spiegel je business’. Dit programma is een 
samenwerking van Stichting Startersloket en 
zeven gemeenten, waaronder gemeente Wa-
terland. Op 4 donderdagavonden wordt een 
online training verzorgd die in het teken staat 
van informeren, inspireren en faciliteren om 
samen te werken aan een toekomstbestendig 
bedrijf. Vier professionele trainers behande-
len de onderwerpen: toekomst-
bestendig ondernemen, creatief vernieuwen, 

klanten vinden, klanten  binden en financieel 
gezonder ondernemen. Zo wordt elke onder-
nemer een bedrijfskundige spiegel voorge-
houden. Meer informatie en aanmelden kan 
via: www.spiegeljebusiness.nl.

Foto: Pieter Prins Fotografie

CONTROLE HONDENBELASTING
In de week van 24 oktober 2022 vindt er een 
controle hondenbelasting plaats. Voor de uit-
voering heeft de gemeente een extern bureau 
ingehuurd. De medewerkers hiervan kunnen 
zich tijdens de huis-aan-huis controle legitime-
ren met een door de gemeente verstrekt legiti-
matiebewijs. Deze controle wordt gedaan om 
ervoor te zorgen dat alle honden in Waterland 
geregistreerd staan voor de hondenbelasting. 
Heeft u een hond die nog niet geregistreerd 
staat bij de gemeente? U kunt dit nog voor de 
controle regelen. Dit kan via www.waterland.
nl/product/hondenbelasting (via DigiD) of u 
kunt het aanvraagformulier opvragen via het 
team Financiën, bereikbaar op telefoonnum-
mer (0299) 658 566.

STOPTOBER KOMT ER AAN!
Overmorgen begint Stoptober 2022, de grote 
actie waarin Nederland wordt opgeroepen 
om 28 dagen te stoppen met roken. Iedereen 
die mee wil doen kan zich inschrijven op 
stoptober.nl. Met de positieve aanpak, 
ondersteuning per app en een grote online 
community, stoppen mensen door het hele 
land samen. Op deze manier houden stoppers 
het beter en langer vol. Naast de app is er dit 
jaar ook een podcast: de stopcast! Hierin kunt 
u leuke en interessante gesprekken beluis-
teren met stoppers die kunnen inspireren en 
helpen. In de podcast spreken onder andere 
longarts Wanda de Kanter, verslavingsarts 
Robert van der Graaf en staatssecretaris van 
Volksgezondheid Maarten van Ooijen. 

Op de foto: Burgemeester Marian van der Weele samen met Philine van der Vegte, voorzitter van De Waterlandse Kunst-
kring (foto door Ria Houweling) en met Hereward Burgers, lid organisatie comité Zigeunermuziekfestival Monnickendam. 


