
G E M E E N T E N I E U W S

�         CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

�               �         �              /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!

�            AGENDA

13-10 Besluitvormende Raadsvergadering
17-10 Monumenten- en 
 Welstandscommissie

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 griffi e@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlijkeinformatie.nl.

 WEEK 41 - 13 OKTOBER 2022

“Tussen de buien door in de vroege 

ochtendzon. Genieten.” Een foto van heerlijk 

uitzicht in Broek opgestuurd door Annie de 

Ruiter-van Veen. 

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.

�      FOTO VAN DE WEEK

Gouden Gieter uitgereikt aan 
winnaar WatZr-actie 
‘De groene tuin neemt het regenwater 
op en door de regenton komt er ook bij 
tijden van droogte geen kraanwater 
aan te pas.’ Met deze motivatie én een 
foto van haar regenton, die bijna niet 
te herkennen is door de mooie 
bloemen die er bovenop groeien, won 
Paula Koster uit Monnickendam de 
WatZr-actie. Dinsdagmiddag ging 
wethouder Duurzaamheid en Klimaat-
adaptatie Astrid van de Weijenberg bij 
haar op bezoek om de Gouden Gieter 
te overhandigen. 

We hebben steeds vaker te maken 
met extreem weer. Ook deze zomer 
was heel zonnig, heel warm en heel 
droog. Dit zorgt voor droogte en 
hittestress. Terwijl er in andere 
periodes zoveel water valt dat de riolen overstromen. Gemeenten, provincie en waterbedrij-
ven doen van alles om overlast te voorkomen. Maar ook inwoners kunnen hierbij helpen, 
door kleine en simpele acties in en om het huis. De WatZr-campagne is bedoeld om 
inwoners hiervan bewust te maken. Dit is een initiatief van Samen blauwgroen: een 
samenwerking van 27 gemeenten in Noord-Holland, het HHNK en PWN.

Wethouder Astrid van de Weijenberg: “Leuk om te zien dat inwoners in hun eigen tuin bezig 
zijn met klimaatadaptatie. Een groene tuin met minder stenen en een regenton zijn kleine 
aanpassingen, maar zorgen voor een � jnere leefomgeving. Goed dat deze WatZr-actie hier 
aandacht voor vraagt.” 
Wilt u meer weten over welke acties u kunt nemen? Kijk dan op www.watzr.nl. 

�    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.offi cielebekendmakingen.nl en
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Marken
• Kets 38, omgevingsvergunning, voor het 
 wijzigen van de voorgevel en het vervangen van 
 de dakkapel aan de voorgevelzijde
• Buurterstraat 45, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen zonnepanelen
Monnickendam
• Oude Zijds Burgwal 12, omgevingsvergunning,  
 voor het realiseren van twee dakkapellen, een 
 aanbouw en het maken van een constructieve 
 doorbraak

• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel op het linker 
 dakvlak
• Fuik 55, omgevingsvergunning, voor het ver-
 vangen van de kozijnen en ramen 
• Middendam 6, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Noordeinde 18, omgevingsvergunning, voor het 
 renoveren, vernieuwen en verduurzamen van 
 een rijksmonument
Ilpendam
• Dorpsstraat 56 A, omgevingsvergunning, voor 
 het bouwkundig samenvoegen van de woningen 
 Dorpsstraat 56 en 56A

VERLEEND: 
Marken
• Kerkbuurt 152, omgevingsvergunning, voor het 
 veranderen van een dakvenster

Monnickendam
• Graaf Willemlaan 36, omgevingsvergunning, 
 voor het bouwen van een dakopbouw
• Noordeinde 40, omgevingsvergunning, voor het 
 verbouwen van een restaurant en realiseren van 
 twee appartementen op de verdieping
• ‘t Zand 6, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen

GEWEIGERDE AANVRAAG: 
Monnickendam
• Kerkstraat 45, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Gooische Kaai 11, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen

OPVOEDSPREEKUUR BIJ DE BOLDER 
Deze week is het de Week van de Opvoeding. 
Wist u dat u met al uw vragen over de ontwik-
keling en opvoeding van uw kinderen terecht 
kan De Bolder? Veel ouders hebben vragen 
over slecht luisteren, druk gedrag, een laag 
zel� eeld, lastige eters of slaapproblemen. 
Elke eerste woensdagochtend en vierde 
maandagavond van de maand is er een 
opvoedspreekuur bij de Bolder én online. 
Een afspraak hiervoor maakt u via
www.opvoedspreekuur.nl. Komen deze 
tijdstippen voor u niet uit, maar hee�  u wel 
een opvoedvraag? Dan kunt u elke werkdag in 
de middag uw vraag telefonisch stellen via: 
0299 748004 of per mail: 
opvoedvragen@ggdzw.nl.

THEMAOCHTEND “ALS HERSENEN 
BESCHADIGD RAKEN TIJDENS HET LEVEN”
De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk 
Monnickendam (SGOM) organiseert een 
informatiebijeenkomst met als thema “Als 
hersenen beschadigd raken tijdens het 
leven”. Twee professionals spreken over de 
verschillende aspecten en zorgmogelijkheden 
waar u mee te maken kunt krijgen. De thema-
ochtend is gratis bij te wonen en vindt plaats 
op donderdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 
uur, in Het Weeshuis in Monnickendam. 
Meer informatie hierover vindt u in de aan-
kondiging van de SGOM elders in dit blad.  

VERTRAGING WERKZAAMHEDEN 
BEWEEGBARE WEGAFSLUITING ILPENDAM
Gemeente Waterland is bezig met een 
nieuwe beweegbare wegafsluiting in 
Ilpendam, om sluipverkeer tegen te gaan. 
De werkzaamheden hebben vertraging 
opgelopen. De verwachting is dat deze 
wegafsluiting begin volgend jaar, op zijn 
vroegst in februari, in gebruik genomen kan 
worden. Zodra meer bekend is over de 
opleverdatum, zullen wij u hiervan op de 
hoogte brengen. 

Mevrouw Van Schaagen-Poolman en de heer Van SchaagenMevrouw Van Schaagen-Poolman en de heer Van SchaagenMevrouw Reinpoldt-de Wilde en de heer ReinpoldtMevrouw Reinpoldt-de Wilde en de heer Reinpoldt

TWEE DIAMANTEN HUWELIJKEN
Afgelopen week waren er twee echtparen zestig jaar getrouwd: echtpaar Reinpoldt-de Wilde 
uit Monnickendam en echtpaar Schaagen-Poolman uit Broek in Waterland. Burgemeester 
Van der Weele hee�  beide echtparen persoonlijk gefeliciteerd met het diamanten jubileum.


