
HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de 
functies:
- HR-adviseur
- Beleidsmedewerker ro
- Specialist Monumenten en Archeologie
- Strategisch beleidsmedewerker ro
- Civiel technisch medewerker
Voor meer informatie over al onze vacatures: 
www.waterland.nl/vacatures 

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

07-10  Voorbereidende vergadering
14-10 Raadsvergadering
18-10 Monumenten en 
 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar. Van-
wege de coronamaatregelen is het beperkt 
mogelijk om raadsvergaderingen fysiek bij 
te wonen (aanmelden via griffie@water-
land.nl). 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:
Monnickendam
• Noordeinde 33, omgevingsvergunning, voor het 

slopen van een berging en het realiseren van 
een nieuwe berging 

Broek in Waterland
• Drs. J. van Disweg 20, ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning, voor het brandveilig in 
gebruik hebben van een tijdelijk schoolgebouw

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Molengouw 16, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een nieuwe woning met 
bijgebouw 

• Drs. J. van Disweg 20, omgevingsvergunning, 
voor het realiseren van een tijdelijk 
schoolgebouw

BEKENDMAKING
• Wegafsluiting Zuiderwouder Dorpsstraat ter 

hoogte van nr. 22 op 11-10-2021
• Verkeersbesluit t.b.v. het toewijzen van een 

gehandicaptenparkeerplaats op Nieuwland 
t.h.v. 27 B te Broek in Waterland 

• Vergunning tijdelijke standplaats – The Fresh 
juice bike – Verkoop van oliebollen – Dorpsplein 
Ilpendam

REGELGEVING 
• Wijziging beleidsregels computerregeling 

gemeente Waterland

 WEEK 40 - 7 OKTOBER 2021

 WERKEN AAN DE WEG

• MONNICKENDAM

Op dinsdag 12 oktober vinden er werkzaam-
heden plaats aan de Pierebaan. Ter plaatse zijn 
verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te 
begeleiden.
• MARKEN

In verband met werkzaamheden op het 
Zereiderpad (Kerkbuurt) is op dinsdag 12 
oktober het Zereiderpad (Kerkbuurt) ter hoogte 
van Kerkbuurt 201 t/m Kerkbuurt 168 gestremd 
voor gemotoriseerd doorgaand verkeer. De 
stremming duurt van 07:00 tot 17:00. 
• BROEK IN WATERLAND

Het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier gaat onderhoud plegen aan de 
brug in het fietspad tussen de Galggouw en de 
Eilandweg in Broek in Waterland. De afsluiting 
is van maandag 11 oktober t/m vrijdag 22 okto-
ber 2021 gehele etmaal. Tijdens de werkzaam-
heden wordt er een omleidingsroute ingesteld.
• ZUIDERWOUDE

Op 11 oktober worden er werkzaamheden 
uitgevoerd aan de PWN en Liander kabels ter 
hoogte van Zuiderwouder Dorpsstraat 22 te 
Zuiderwoude. De werkzaamheden starten om 
9:00 uur en zijn naar verwachting om 13:00 uur 
afgerond. Voor de omleidingsroute, kijkt u op: 
www.waterland.nl/werk-in-uitvoering

Een prachtig beeld van de haven van Marken. 
Deze foto is geschoten door 
@arezoo_h_1984

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

Rookvrije speeltuintjes

Rookvrije speelplekken horen bij een veilige en gezonde speelomgeving voor 
kinderen. We willen niet dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Daarom worden 
alle speelplekken in gemeente Waterland rookvrij. We beginnen bij de speeltuin in het 
Groene Hart in Monnickendam. Op vrijdag 15 oktober opent de wethouder op 
feestelijke wijze de rookvrije speeltuin in het Groene Hart, Julianalaan 45. Iedereen is 
van harte welkom om te komen kijken en spelen tijdens deze feestelijke middag. 
Voor iedereen is er koffie en thee, mogelijk gemaakt door sociaal cultureel centrum 
De Bolder, de brandweer komt langs en er is een springkussen. Voor meer informatie 
kijkt u op: www.waterland.nl/nieuws.

POLITIEK ACTIEF

Na een succesvolle eerste editie is afgelopen 
maandag de tweede editie van de cursus Politiek 
Actief van start gegaan met een interessante 
avond over hoe de gemeentelijke organisatie in 
elkaar zit.
De burgemeester, gemeentesecretaris en griffier 
gaven deze avond een presentatie. Na afloop 
was er nog een uitleg over de ambtsketen van de 
burgemeester en deze kon door de aanwezigen 
worden bekeken. Er werd uitgebreid met elkaar 
kennis gemaakt en onder andere gesproken over 
de Gemeentewet en de verschillende verant-
woordelijkheden van de gemeenteraad en het 
college. De cursus bestaat uit vier avonden. Er 
zal onder andere nog worden gesproken met 

raadsleden over hun drijfveren en er zal ook nog 
een aantal ambtenaren langs komen die meer 
zullen vertellen over hun werk. 

STARTERSLOKET
Vraagt u zich als ondernemer wel is af hoe u zich 
online moet presenteren? Dan is het webinar 
‘Succesvol Online’ misschien wel iets voor u. Op 
11 oktober om 19:00 uur kunt u hier gratis aan 
deelnemen en komen er verschillende onder-
werpen aan bod. U krijgt meer inzicht in de do’s 
en dont’s als het gaat om uw online profilering. 
Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als: 
Welke online kanalen zijn interessant voor mijn 
onderneming? Waar moet een Facebook fanpage 
aan voldoen? En hoe zorg ik voor een goede SEO 
en SEA? Het webinar duurt maximaal 2 uur en er 
is gelegenheid om vragen te stellen via de chat. 
Voor meer informatie kijkt u op: 
www.waterland.startersloket.nl.

ECHTPAAR PEROTTI-VAN DEN BRINK 
ZESTIG JAAR GETROUWD
Op 20 september 2021 is het 60 jaar 
geleden dat de heer R. Perotti en 
mevrouw J.M. Perotti-van den Brink voor de wet 
zijn getrouwd in Monnickendam. De heer en 

mevrouw Perotti zijn geboren in Amsterdam. 
Burgemeester Van der Weele is op 30 september 
2021 bij dit echtpaar op bezoek geweest om hen 
te feliciteren met dit huwelijksjubileum.


