
HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de 
functies:
- Specialist Verkeer en Civiel
- 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

14-10 Agenda Adviescommissie voor de 
 bezwaarschriften Waterland 
 14 oktober 2021
14-10 Raadsvergadering 
18-10   Vergadering 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
• Drevel 40, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakkapel aan de voorzijde.
Marken 
• Akkerstraat 16, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak 
en het plaatsen van dakramen in het 
voordakvlak.

Broek in Waterland
• Nieuwland 7, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak. 
• Broekermeerdijk 31, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een bijbehorend bouwwerk 
t.b.v. kleinschalig toeristisch overnachten.

• Woudweeren 6 WS, omgevingsvergunning, 
voor het vervangen van een woonark en het 
realiseren van een bijbehorend bouwwerk.

VERLEEND:
Broek in Waterland 
• Woudweeren 21 WS, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een nieuwe waterwoning.

Ilpendam 
• Reigerstraat 6, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning

• Jaagweg 19, omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een nieuwe woning.

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van 195 wooneenheden binnen 
project Galgeriet fase 1.

BEKENDMAKING
• Werkzaamheden aan de Populierenweg, start 

maandag 1 november. 
• Voornemen opstellen Bestemmingsplan 

Monnickendam Verwondering.

REGELGEVING 
• Straatnamenbesluit Galgeriet, in de kern van 

Monnickendam.

 WEEK 41 - 14 OKTOBER 2021

Een mooie foto (zonder filter) van de 
opkomende zon op zaterdagochtend 
2 oktober jl. De foto is genomen vanuit het 
Burgemeester van Oorschotplantsoen, beter 
bekend als ‘Het Park’ in Ilpendam, kijkend 
richting de locatie van voormalig Slot 
Ilpenstein, met op de voorgrond puppyhond 
Jessie die met aandacht kijkt naar de voorbij 
zwemmende eend. Deze foto is ingezonden 
door Matthijs Moison.

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

Sluitende meerjarenbegroting 
voor 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in 
geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te 
presenteren. Het college heeft hierbij rekening gehouden met de door de raad 
aangegeven politieke keuzes bij de behandeling van de Voorjaarsnota eerder dit jaar. 
Om deze sluitende begroting te realiseren worden de lokale belastingen slechts met de 
inflatiecorrectie verhoogd. De begroting 2022 wordt voorbereidend behandeld in de 
raadsvergadering van 4 november 2021 en besluitvormend in de raadsvergadering van 
11 november 2021.

Wethouder Hendrik Boland: “Het college probeert altijd om een sluitende begroting te 
presenteren aan de gemeenteraad en ik ben blij dat dit ook dit jaar weer is gelukt. Evenals 
voorgaande jaren blijft het Sociaal Domein een lastig te begroten onderdeel, omdat niet is 
te voorzien hoeveel mensen ondersteuning van de gemeente nodig hebben.”

Investeren in de toekomst
De gemeente heeft eerder aangegeven te willen investeren in de kwaliteit van de gemeen-
telijke organisatie en heeft daarvoor een programma Organisatieontwikkeling opgezet en 
in de begroting 2022 verwerkt. Daarnaast wil de gemeente investeren in duurzaamheid en 
voorzieningen. Inwoners worden sinds begin dit jaar voorbereid op een duurzame toe-
komst met het ingestelde duurzaamheidsfonds. In 2022 wordt verder gewerkt aan 
woningbouwlocaties De Regenboog, Van Disweg en de sportvelden Marken. Hierbij is 
gasloos bouwen het uitgangspunt. Ook wordt er verder gewerkt aan het realiseren van 
het project Galgeriet. Kortom: Waterland is een gemeente waar u goed kunt wonen, 
werken en recreëren.
Op pagina 11 vindt u een infographic met daarin alle cijfers van de begroting 2022 in één 
oogopslag.

WAPENINLEVERACTIE IN WEEK VAN DE 
VEILIGHEID
Deze week is het de ‘Week van de Veiligheid’. 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid 
heeft speciaal voor deze week een landelijke 
inleveractie georganiseerd waarbij vooral 
jongeren worden aangemoedigd om hun 
steekwapens anoniem in te leveren. Gemeen-
te Waterland doet mee aan deze campagne 
en heeft een inleverpunt bij het Bernard 
Nieuwentijt College in Monnickendam. Op 
22 oktober worden de resultaten van deze 
landelijke inleveractie bekend gemaakt. Meer 
informatie over deze campagne vindt u op: 
www.dropjeknife.nl. 

STARTERSEVENEMENT 
ZAANSTREEK-WATERLAND
Op maandag 8 november organiseert het 
Startersloket samen met gemeente Waterland 
en de Rabobank een gratis startersevenement 
op het gemeentehuis van Purmerend. Deze 
avond staat in het teken van informeren, net-
werken en verbinden. Tijdens het evenement 
maakt u een eerste start met schrijven van 
een ondernemingsplan en krijgt u inzichten in 
alle fiscale aspecten die belangrijk zijn voor 
u als (startende)ondernemer. Aanmelden kan 
via: www.waterland.startersloket.nl.


