
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

27-10 Fractievergaderingen
31-10 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
03-11 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.

 WEEK 42 - 20 OKTOBER 2022

 WERKEN AAN DE WEG

ENGELSE HOEK IN MONNICKENDAM 

Vanaf morgen 21 oktober gaan de 
werkzaamheden ter hoogte van de Oude 
Zijdsburgwal in Monnickendam van start. De 
werkzaamheden duren tot 4 november. Door 
de werkzaamheden is de doorgaande route 
gestremd. 

Joke Alblas stuurde onze deze mooie foto van 

de haven van Monnickendam toe. Op de foto 

zien we de ‘boegspriet’ van een schip.  

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

St. Sebastianusschool officieel 
uitgeroepen tot Unesco-school
Afgelopen donderdag werd de 
St. Sebastianusschool uit Ilpendam 
officieel uitgeroepen tot Unesco-
school, als eerste basisschool in 
gemeente Waterland. Tijdens de 
feestelijke bijeenkomst mocht 
wethouder Onderwijs Roland 
Wolters in het bijzijn van leerlingen, 
leraren, ouders en opa’s en oma’s 
de Unesco-status officieel 
bekrachtigen.  

Een Unesco-school besteedt extra 
aandacht aan de vier Unesco-
thema’s: vrede en mensenrechten, 
intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Om een Unesco-school 
te worden, heeft de St. Sebastianusschool succesvol een plan ingediend over hoe zij hier 
aandacht aan besteden en dit vervolgens twee jaar lang als ‘oriëntatieschool’ laten zien. Zo 
hebben 15 kinderen uit groep 7/8 in september meegeholpen aan wereldwijs visonderzoek. 
Zij deden in de Waddenzee onderzoek naar de aanwezigheid en populatiegrootte van 
vissoorten. 

Als Unesco-school wil de school nóg meer aandacht geven aan het milieu, diversiteit, 
kinderrechten en de kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 
Wethouder Roland Wolters: ,,De gemeente is verschrikkelijk trots op jullie en jullie kunnen 
trots op jezelf zijn.”

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ 
 GEMEENTE WATERLAND

Is een van deze functies iets voor u?
- Beleidsmedewerker Samenleving (Jeugd)
- Boomverzorger
- Bestuurssecretaresse / management-
 ondersteuner
- Re-integratiecoach / klantmanager Werk

Op www.waterland.nl/vacatures leest u 
meer informatie over de vacatures en hoe 
te solliciteren.

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:
Ilpendam
• De Noord, omgevingsvergunning, voor het 
 kappen van diverse bomen in het 
 Van Oorschotplantsoen
Marken
• Thamiswerfstraat 11, omgevingsvergunning, 
 voor het vervangen en vergroten van een 
 dakkapel
• Ijsselmeerweg 46, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een dakkapel

• De Pieterlanden 6, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen
• Buurt I 9, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van drie dakramen, het wijzigen van 
 de voor-en achtergevel en het intern verbouwen 
 van een rijksmonument
Monnickendam
• Groote Noord 2, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
Zuiderwoude
• Dwarsgouw 6, omgevingsvergunning, voor  de 
 bouw van een schuur
Uitdam
• Bijenven 1, omgevingsvergunning, voor het 
 kappen van 7 bomen
Watergang
• Dorpsstraat 51, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een zijaanbouw

VERLEEND:
Monnickendam
• Bernhardlaan 23, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een woongebouw t.b.v. 
 41 appartementen
• Bereklauw 49, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voorgevel-
 dakvlak

PUBLICATIE UITSCHRIJVING:
• A. Kodema
• D. Kodema
• Y. Zelenko

REGELGEVING:
• Wijziging van het Aanwijzingsbesluit parkeer-
 schijfzones Waterland 2017

BOA IN DE KLAS 
Onze collega Chris is laatst op bezoek 
geweest bij groep 1 en 2 van basisschool De 
Rietlanden op Marken. De kleuters leerden 
aan de hand van het thema Agent en Boef 
hoe belangrijk regels zijn, binnen én buiten 
de klas. Chris heeft vol enthousiasme verteld

over zijn werk als BOA bij gemeente Water-
land. De kleuters hebben goed opgelet en 
weten nu bijvoorbeeld hoe je een BOA op 
straat herkent en wat het verschil is tussen 
een BOA en de politie. Het was een leuke en 
leerzame ochtend!

PARKEERONDERZOEK
Op donderdag 27 en zaterdag 29 oktober 
voert gemeente Waterland een parkeeron-
derzoek uit. Dit gebeurt in de binnenstad van 
Monnickendam en op Marken. De gemeente 
wil met dit onderzoek de parkeerdruk meten 
en weten wat de reden van parkeren is. Met 
de resultaten van dit onderzoek wordt 
bestaand beleid geëvalueerd en mogelijk 
nieuw beleid ontwikkeld. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
extern onderzoeksbureau genaamd Trajan. 
Zij zullen de kentekens van auto’s scannen. 
Zij zijn te herkennen aan rode hesjes en 
kunnen met een brief laten zien dat zij voor 
de gemeente aan het werk zijn. De metingen 
vinden in de middag, avond en nacht plaats. 
Er worden geen privacygevoelige gegevens 
opgevraagd. De gegevens worden na afloop 
van het onderzoek vernietigd. 

SAM’S KLEDINGACTIE
Op zaterdag 29 oktober vindt voor de 53e keer 
Sam’s kledingactie plaats. Zo’n 40 vrijwilli-
gers uit de gemeente Waterland komen huis-
aan-huis kleding ophalen. De ingezamelde 
kleding wordt in Afrika en Oost-Europa op 
tweedehands markten verkocht tegen lage 
prijzen. De opbrengst hiervan gaat naar de 
ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen 
in Nood. Meer informatie kunt u vinden op 
www.samskledingactie.nl.


