
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

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 griffi e@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlijkeinformatie.nl.
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Ilpendam tijdens zonsopkomst. De koeien 

voorop en daarachter het dorp in ochtendmist 

gehuld. Een prachtige foto die we van Lia 

Vermeulen gemaild kregen. 

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

Gemeente Waterland kapt zieke 
en onveilige bomen
De komende maanden worden er op 
verschillende plekken in Waterland bomen 
gekapt. Het gaat voornamelijk om bomen 
die ziek of dood zijn, of zorgen voor 
onveilige situaties. Bomen dragen bij aan 
de kwaliteit van de openbare ruimte en een 
gezond leefklimaat. We gaan zorgvuldig 
om met het kappen van bomen. Pas 
wanneer de boom echt weg moet, wordt hij 
gekapt.

Bekijk de bomenlijst
Wilt u weten welke bomen er in uw directe 
omgeving worden gekapt? Op onze website 
vindt u per kern een overzicht van de 
bomen die gekapt gaan worden. Ook vindt 
u hier per boom de conditie, veiligheids-
klasse en toekomstverwachting. 

Denk mee over locaties voor nieuwe bomen
In lijn met onze groenvisie gaan wij zoveel mogelijk nieuwe bomen terugplanten. Om 
ervoor te zorgen dat de nieuwe bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan, zijn we in de 
gemeente op zoek naar locaties die jonge bomen voldoende ruimte (zowel in de lucht als 
in de grond) bieden. Nieuwe bomen kunnen alleen in het gras of tussen beplanting worden 
geplaatst. Hee�  u misschien al een mooie en geschikte locatie op het oog? Geef dit dan 
vooral aan ons door via: ruud.mooij@waterland.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:
Broek in Waterland
• Molengouw, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een nieuwe woning
• Roomeinde 41, omgevingsvergunning, voor het 
 oprichten van een woning in de tuin 
• De Vennen 8, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in de voorgevel
Monnickendam
• Zonnepad 13, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel
• Pierebaan 3, omgevingsvergunning, voor een 
 kappen van houtopstand

Zuiderwoude
• Aandammergouw 4A, omgevingsvergunning, 
 voor het realiseren van een ecologische woning
Ilpendam
• De Noord 18, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een woning in een bestaand 
 bijgebouw

VERLEEND:
Marken: 
• Buurterstraat 45, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen
Zuiderwoude
• Dorpsstraat 25A, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een bijbehorend bouwwerk
Ilpendam
• De Noord, omgevingsvergunning, voor het 
 kappen van diverse bomen in het Van Oorschot-
 plantsoen

Broek in Waterland
• Parallelweg 3, omgevingsvergunning, voor het 
 verbouwen van de woning voor kleinschalig
  toeristisch overnachten

PUBLICATIE UITSCHRIJVING:
• Uitschrijven BRP A. Snigir
• Uitschrijven BRP J. Scha� ranick
• Uitschrijving BRP M. Hryn
• Uitschrijving BRP K. Liepin

OVERIGE OVERHEIDSINFORMATIE:
Marken
• Voor het reinigen en inspecteren van de riole-
 ring in de binnenstad van Marken

REGELGEVING:
• Intrekking Verordening Functioneringsgesprek 
 burgemeester en raad

RIJBEWIJS ONLINE VERLENGEN 
Verloopt uw rijbewijs binnenkort? Per 1 no-
vember is het in gemeente Waterland moge-
lijk om de verlenging van uw rijbewijs online 
aan te vragen via de website van de RDW. Na 
twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen 
op het gemeentehuis. 

Hoe werkt het?
Het RDW hee�  een pasfoto nodig die gemaakt 
is bij een erkende fotograaf, in Waterland is 
dat Studio Arnold van der Zee. De fotograaf 
verstuurt uw pasfoto naar de RDW. Daarna 
kunt u met de DigiD-app de aanvraag doen 
via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Let op: 
verlengen kan alleen als u een ID-check hee�  
toegevoegd aan uw DigiD-app, zie 
www.digid.nl voor meer informatie over de 
ID-check.

VERWIJDEREN BOOTJES, AANHANG-
WAGENS EN VAARTUIGWRAKKEN
Het college van burgemeester en wethouders 
hee�  besloten verschillende (vaar)voertuigen 
te verwijderen. De eigenaren hiervan zijn bij 
ons onbekend. De voertuigen bevinden zich 
in strijd met de APV op de hieronder opge-
somde locaties. Wij verzoeken u uw voertuig 
binnen twee weken te verwijderen, anders 
zullen wij dit doen. Foto’s en meer informatie 
over wat er met de voertuigen gebeurt leest u 
op www.waterland.nl/nieuws
Twee vaartuigwrakken: Tongnaald 28 en 
Tongnaald 29 Monnickendam
Twee boten: Broekermeerdijk 38 Watergang
Drie aanhangwagens: 
Cornelis Dirkszoonlaan 36 Monnickendam, 
Nieuwland 23 Broek in Waterland en 
Kooizand 8 Monnickendam.

PARKEERONDERZOEK
Vandaag en a.s. zaterdag (29 oktober) voert 
gemeente Waterland een parkeeronderzoek 
uit. Dit gebeurt in de binnenstad van 
Monnickendam en op Marken. Vorige week 
hebben wij hier uitgebreider over gecommuni-
ceerd. Hee�  u dit gemist en wilt u meer weten 
over dit onderzoek?  Kijk dan op waterland.
nl/nieuws/parkeeronderzoek

Column burgemeester 
Hieronder leest u een deel van de column 
van burgemeester Van der Weele. De gehele 
column leest u op waterland.nl/nieuws. 

Beste Waterlanders,

Begin deze maand draaide ik een middag- en 
avonddienst mee met de politie in de regio. 
De wijkagenten hadden die dag samen deze 
dienst gepland om me hun werk te laten ken-
nen. De meldingen waren stuk voor stuk het 
begeleiden van mensen in he� ige situaties. 
Mijn respect voor het werk wat ze doen is 
groot. Met een combinatie van doortastend-
heid en zorgzaamheid weten ze mensen door 
de he� igste levensgebeurtenissen te begelei-
den. Veel geleerd van ze. 
(….) 
Het nieuwe bestuur van Slag op de Zuiderzee 
is langs geweest om te verkennen wat er 
nodig is om de festiviteiten in goede banen te 
leiden. Prachtige plannen die Waterland we-
derom op de kaart zullen zetten. De commis-
saris van de Koning, die op 2 november een 
werkbezoek brengt aan onze gemeente, krijgt 
na afloop een passende verrassing. 
Ik wens u een veilige en saamhorige maand toe! 

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester

Burgemeester Marian van der Weele met twee 
collega’s van gemeente Waterland en het bestuur 
van Slag op de Zuiderzee


