
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

26-01 Besluitvormende Raadsvergadering
02-02 Bezwaarschriftencommissie
09-02 Fractievergadering

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 4 - 26 JANUARI 2023

Joke Alblas stuurde ons deze mooie foto 
toe. Door de mist is het nauwelijks te zien, 
maar zij schreef erbij dat de foto vlakbij het 
gemeentehuis is genomen.      

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

College Waterland presenteert ambitieus 
woningbouwprogramma 
Vorige week presenteerde het college van 
Waterland het woningbouwprogramma 
2023. Het programma omvat de uitwerking 
en concretisering van de ambitieuze 
doelstelling uit het coalitieakkoord: de 
plannen voor de bouw van 2000 woningen.    

Het woningbouwprogramma beschrijft 
concreet en transparant de woningbouw-
projecten die de komende jaren worden 
opgepakt. Bij de fasering is rekening 
gehouden met de spreiding over de kernen. 
Hierbij gaat het niet alleen over de 
woningen zelf, maar ook over benodigde 
voorzieningen om de leefbaarheid van de kernen te verbeteren.  
 
Voor de eerste duizend woningen zijn de voorbereidingen al in gang gezet. De eerste 
woningen worden zelfs al gebouwd op de Regenbooglocatie. Voor de andere helft van 
de woningen zijn kansrijke locaties en initiatieven toegelicht, die de komende jaren 
verder worden onderzocht.    
 
In het woningbouwprogramma ligt de nadruk op betaalbare woningen. Van alle 
nieuwbouwwoningen is 30% bestemd voor sociale huur en 30% voor betaalbare 
koop- en middenhuur. We voorzien hiermee in de grote vraag naar woningen, met name 
in het goedkope en middensegment.

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Ik ben er trots op dat we hiermee een concreet plan 
presenteren om in 8 tot 10 jaar de 2000 woningen te realiseren. Met dit programma 
kunnen we voortvarend aan de slag om de plannen te bewerkstelligen. Met name voor 
de groep met lage en middeninkomens voor wie de woningnood het hoogst is.” 

 
USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/
beroepsmogelijkheden 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
• Zuideinde 2, omgevingsvergunning, voor het 
 aanbrengen van belettering op de gevel
• Groote Noord 2, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Rozendaal 8, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Niesenoortsburgwal 18, omgevingsvergunning, 
 voor het plaatsen van een markies aan de 
 voorgevel

• Noordeinde 101, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een dakkapel in het achter-
 gevel dakvlak
Marken
• De Duikjes 10, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen

VERLEEND: 
Monnickendam
• Kerkstraat 51, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Hellingkade 11 t/m 119 (oneven), omgevings-
 vergunning, voor het realiseren van een 
 woongebouw binnen project Galgeriet fase 3

PLANNEN:
• Ophaal- en Uitgangspuntennotitie Strategische 
 Gebiedsvisie De Purmer

REGELGEVING: 
Nadere regels betreffende hoofdstuk 2 Huisves-
tingsverordening Waterland 2020

VOORLICHTING:
• Stemmen bij volmacht
• Stemmen in een andere gemeente met een 
 kiezerspas
• Verkiezingen Provinciale Staten aanvragen van 
 een vervangende stempas
• Stemmen in een andere gemeente met een 
 kiezerspas voor het waterschap
• Verkiezingen het algemeen bestuur van 
 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 Aanvragen van een vervangende stempas
• Stemmen bij volmacht voor de verkiezingen van 
 het waterschap

IVO KIELENSTIJN BENOEMD TOT 
GEMEENTERAADSLID VOOR HET CDA
De heer Kielenstijn is per 17 januari officieel 
benoemd tot lid van de gemeenteraad. 
Hij vervangt hierbij Simone Boogaard, die 
ontslag heeft genomen. Vanavond wordt 
hij tijdens de raadsvergadering officieel 
toegelaten. De raadsvergadering is openbaar 
en ook online te volgen.

AFVALKALENDERS 2023 ONLINE 
De afvalkalenders voor 2023 staan online.
 U vindt deze op www.waterland.nl/
afvalkalenders. Wilt u nooit meer een 
inzameling missen? Dan kunt u ook een 
app downloaden via www.mijnafvalwijzer.nl. 
Hier kunt u notificaties instellen zodat u de 
avond van tevoren een melding ontvangt. 

GEMEENTE WATERLAND KIEST HVC ALS 
PARTNER VOOR AFVALVERWERKING 
Gemeente Waterland brengt voortaan de 
afvalverwerking onder bij HVC. Burgemeester 
Marian van der Weele en algemeen directeur 
van HVC Dion van Steensel zetten afgelopen 
week hun handtekening onder de overeen-
komst, die tevens inhoudt dat gemeente 
Waterland aandeelhouder wordt van HVC. 
Hiermee kiest de gemeente voor een lang-
durige relatie met een duurzame partner in 
het verwerken van afval. 
De samenwerking is gebaseerd op gezamen-
lijke doelen op het gebied van duurzaamheid, 
circulariteit en energietransitie. Wethouder 
Afval Harm Scheepstra: “HVC is een gedreven 
speler op het gebied van afval. We kiezen  
niet alleen voor een duurzame partner, maar 
ook voor een partner met veel kennis en 
diensten waarvan we gebruik kunnen maken.
HVC is al jaren een bekend gezicht binnen 
de gemeente voor de verwerking van GFT en 
etensresten. De bestaande prettige samen-
werking zorgt ervoor dat ik alle vertrouwen 
heb in deze overeenkomst.”  

OPHAAL- EN UITGANGSPUNTENNOTITIE 
GEBIEDSVISIE DE PURMER
De gemeenten Edam-Volendam, Purmerend 
en Waterland werken samen aan een geza-
menlijke strategische gebiedsvisie voor De 
Purmer. De gezamenlijke gemeenten hebben 
nu de ophaal- en uitgangspunten voor deze 
visie vastgesteld. 
In 2022 is het gebied geanalyseerd, is er 
onderzoek gedaan en er heeft een uitgebreid 
participatietraject plaatsgevonden waarbij 
betrokkenen inbreng hebben gegeven. De 
uitkomsten hiervan zijn samengevat in de 
“Ophaal- en Uitgangspuntennotitie”. Deze 
notitie is nu beschikbaar. Mede aan de 
hand van de notitie wordt de ontwerpvisie 
uitgewerkt. In de volgende fase wordt de 
ontwerp-gebiedsvisie opgesteld. Deze wordt 
naar verwachting rond de zomer van 2023 ter 
inzage gelegd. Wilt u hierover meer weten of 
de ophaal- en uitgangspuntennotitie inzien? 
Dit kan via www.waterland.nl/nieuws.


