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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

03-11 Voorbereidende Raadsvergadering
10-11 Besluitvormende 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.
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Leo Verhoef heeft de ochtendmist mooi gevan-

gen op deze foto. Aan de Essenlaan in Broek in 

Waterland. 

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

Commissaris van de Koning 
bezoekt gemeente Waterland

Gisteren is de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, op ambtsbezoek geweest in 
gemeente Waterland. De commissaris legt binnen zijn ambtstermijn aan alle gemeenten in 
de provincie Noord Holland één keer een ambtsbezoek af. Burgemeester Van der Weele 
ontving hem in het gemeentehuis in Monnickendam onder muzikale begeleiding van 
muziekverenging Juliana uit Marken.

Het ambtsbezoek bestond onder andere uit een gesprek met het college en met de 
gemeenteraad. In het gesprek met het college ging het over samenspel tussen college en 
raad, bestuurscultuur, regionale samenwerkingen, inwonersparticipatie en actualiteiten. 
Met de raad heeft de commmissaris gesproken over onderwerpen als woningbouw-
opgaven, uitdagingen van agrariërs en de regionale samenwerking. 

Ook is er een bezoek aan het woningbouwgebied Galgeriet geweest met een presentatie in 
Bierderij Waterland over dit nieuwbouwproject. Daar is de commissaris ook in gesprek 
geweest met een afvaardiging van de kernraden over de belangrijke onderwerpen die in 
hun kern spelen. 

Burgemeester Marian van der Weele: “We zijn verheugd dat de commissaris bij ons op 
ambtsbezoek is geweest. We hebben een gevarieerd programma samengesteld waarbij we 
de commissaris een goed beeld hebben kunnen geven van onze mooie gemeente en de 
belangrijke thema’s die spelen.”

USER 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.officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Zuiderwoude
• Omgevingsvergunning, voor het slopen van een 
 loods en bouwen van een machineberging 
Monnickendam
• Overleek 29, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een dakkapel

VERLEEND:
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het 
 tijdelijk realiseren van een restaurant met terras 
 en aanleg van parkeerplaats
Monnickendam
• Middendam 8-10, terrasvergunning, voor het 
 exploiteren van een (winter) terras
• Pierebaan 3, omgevingsvergunning, voor het 
 kappen van diverse bomen
• Zwaluwtong 23, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een aanbouw en overkapping 
 aan de voorgevel
• Cornelis Dirkszoonlaan 344, gedoogbeschik-
 king, voor het bouwrijp maken van gronden, 
 slaan van heipalen en het realiseren van een 
 fundering t.b.v. tijdelijke woningen voor 
 Oekraïense vluchtelingen

Katwoude
• Hoogedijk 54, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een tijdelijke woning voor de duur 
 van 3 jaar
Scharwoude
• Ijsselmeerdijk 6, omgevingsvergunning, voor 
 het aanleggen van een dijkopgang

PUBLICATIE UITSCHRIJVING 
• Uitschrijven BRP Y. Komar
• Uitschrijven BRP A. Veliieva
• Uitschrijven BRP V. Veliieva
• Uitschrijven BRP H. Temna

RUIMTELIJKE PLANNEN
• Wijzigingsplan ‘Uitdam – Zeedijk 3’

BRILJANTEN HUWELIJK 
De heer Taanman en mevrouw Taanman-
Bootsman zijn 65 jaar getrouwd. 
Burgemeester Van der Weele is langsgeweest 
op Marken om hen te feliciteren met dit 
briljante jubileum!

COLLEGEPROGRAMMA 
Het college van B&W heeft het college-
programma gepresenteerd. Dit is gebaseerd 
op het coalitieakkoord ‘Waterland: Vrij. Soci-
aal. Groen.’ dat gesloten is tussen Waterland-
Natuurlijk, GroenLinks, VVD en PvdA. In het 
collegeprogramma worden de doelen uit het 
coalitieakkoord concreet gemaakt en van 
duidelijke acties en tijdstermijnen voorzien. 
De belangrijkste doelstellingen uit het 
collegeprogramma zijn:
- realiseren van 2000 (betaalbare) woningen
- bouwen sporthal Monnickendam
-  voortzetten duurzaamheidsfonds
-  verkeersproblemen in de kernen aanpakken
- groenonderhoud verbeteren
- bestuurscultuur verbeteren
-  sociale uitvoering van de zorg
-  solide financieel beleid
U kunt het gehele collegeprogramma lezen op 
waterland.nl/nieuws.

MEEDENKEN OVER HERINRICHTING 
BEREKLAUW EN LEEUWETAND
Het groenvak bij de Bereklauw en het hofje 
Leeuwetand wordt in 2023 heringericht. Niet 
alleen wordt de straat opnieuw bestraat en 
opgehoogd, ook de rijbaan, parkeervakken 
en groenvoorzieningen worden verbeterd. 
Daarnaast wordt het riool gerenoveerd, komt 
er een regenwaterriool en worden er klimaat-
adaptieve maatregelen genomen. Graag 
horen wij uw ideeën of tips hierover. Direct 
omwonenden zijn via een brief uitgenodigd 
voor een inloopavond op het gemeentehuis. 
Heeft u ook tips of ideeën hierover? Dit kunt u 
mailen aan: janjaap.tenhaeff@waterland.nl. 
Het ontwerp en meer informatie vindt u op 
waterland.nl/nieuws.

VEERPONT ’T SCHOUW TIJDELIJK ALLEEN 
VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS
Tussen 14 en 21 november kunnen alleen 
fietsers en voetgangers veerpont ’t Schouw 
gebruiken. De huidige pont moet worden ge-
keurd. Daarvoor moet het naar een werf. Voor 
fietsers en voetgangers wordt een vervangen-
de kleinere veerboot ingezet. De overtocht is 
deze periode gratis. Die tijdelijke pont is niet 
geschikt voor grote voertuigen. Autoverkeer 
en landbouwverkeer moet die week omrijden.


