
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

04-11  Voorbereidende vergadering
11-11  Raadsvergadering
15-11  Monumenten- en 
 Welstandscommissie
16-11  Informatieavond nieuwe sporthal

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
beperkt mogelijk om raadsvergaderingen 
fysiek bij te wonen (aanmelden via 
griffie@waterland.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:
Broek in Waterland
• Laan 18, omgevingsvergunning, voor het 

 realiseren van een vrijstaande berging

VERLEEND:
Broek in Waterland
• Oosteinde 2, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een uitbouw, het plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak en het wijzigen 
van de zijgevel

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Bernhardlaan, omgevingsvergunning, voor 

 het kappen van bomen in verband met de 
reconstructie van de N247

Monnickendam/Katwoude
• Monnickenmeer 7 tot Wagenweg 1, 

omgevingsvergunning, voor het kappen van 
bomen in verband met de reconstructie van de 
N247

BEKENDMAKING:
Ilpendam
• Dorpsstraat, stremming
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Op een mistige ochtend grazen de koeien er 
lustig op los. @maurice.boyer maakte deze 
prachtige foto op weg naar een nieuwe 
werkdag.

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

Samenwerking rondom specialistische 
jeugdhulp in Zaanstreek-Waterland per 
1 januari 2022

Zaanstreek-Waterland rondt de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp af. 
Centraal hierin staat goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig 
hebben. Uitgangspunten van deze inkoop zijn minder gecontracteerde aanbieders, 
strakkere afspraken en minder administratie. Met de aanbesteding heeft de regio per 
1 januari 2022 een toereikend en betaalbaar aanbod van specialistische jeugdhulp.  

Zaanstreek-Waterland besloot om vanaf 2022 gezamenlijk met de 8 regiogemeenten in 
een kleinere samenstelling de specialistische jeugdhulp in te kopen. Dat betekent dat de 
inkoop niet meer samen met regio Amsterdam-Amstelland gebeurt.
Lees het hele persbericht op www.waterland.nl/nieuws.

INFORMATIEAVOND VOOR TOEKOMSTIGE 
GEBRUIKERS NIEUWE SPORTHAL

Vertegenwoordigt u een sportvereniging of 
sportinstantie en heeft u mogelijk interesse in 
toekomstig gebruik van de nieuwe sporthal? 
Kom dan naar de informatieavond over de 
nieuwe sporthal op dinsdag 16 november a.s. 
om 19.00 uur in de Marijkehal, 
Wilhelminalaan 52 in Monnickendam.
Wethouder Theo van Eijk licht tijdens deze 
avond toe hoe het ontwerp van de nieuwe 
sporthal tot stand gaat komen en op welke 
wijze uw inbreng hierin wordt meegenomen. 
Uw inbreng is van groot belang zodat de 

gemeente een inschatting kan maken van 
het aantal toekomstige gebruikers en welke 
wensen en eisen zij stellen, denk hierbij aan 
afmetingen en voorzieningen. Dit helpt ons 
bij het maken van zorgvuldige afwegingen 
over het ruimtegebruik en de inrichting van de 
nieuwe accommodatie. 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? 
Stuur dan een bericht naar 
projectsporthal@waterland.nl.

ENQUÊTE DIGITALE DIENSTVERLENING
De Rekenkamercommissie Waterland heeft 
een enquête opgesteld om te onderzoeken 
hoe mensen de digitale dienstverlening van 
de gemeente Waterland ervaren, bijvoorbeeld 
bij het doen van aangifte van een geboorte, 
het aanvragen van een parkeervergunning of 
een verklaring omtrent gedrag. Dat gebeurt 
steeds meer online.
Met de uitkomsten van de enquête wil de 

Rekenkamercommissie onderzoeken hoe de 
dienstverlening wordt ervaren en of er even-
tueel kansen voor verbetering zijn. Mensen 
die in de eerste helft van 2021 gebruik hebben 
gemaakt van één van de digitale producten 
van de gemeente, zullen een mail ontvangen 
met de vraag om de enquête in te vullen. 

PRIKBUS WEER IN WATERLAND

Op zondag 7 november staat de prikbus van 
de GGD Zaanstreek-Waterland weer op de par-
keerplaats naast de HOED in Monnickendam. 
Bij de prikbus kunt u zonder afspraak terecht 
voor een vaccinatie. Neem wel uw identiteits-
bewijs mee. Meer informatie over de prikbus: 
www.ggdzw.nl/prikbus.

WATERLAND EN MARKEN GENOMINEERD 
‘MEEST BIJZONDERE LANDSCHAP VAN 
NOORD-HOLLAND’
De provincie Noord-Holland kent 32 bijzondere 
provinciale landschappen. Landschappen 
waar we extra zuinig op zijn vanwege hun 
bijzondere eigenschappen en waarde voor 
mens en dier. De landschappen van Waterland 
en in het bijzonder Marken zijn genomineerd 
om uitgeroepen te worden als meest bijzon-
der. Via onze website kunt u hiervoor uw stem 
uitbrengen. Ga hiervoor naar 
www.waterland.nl/nieuws. 

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

We zijn op zoek naar een nieuwe 
Beleidsmedewerker Openbare Orde & 
Veiligheid (OO&V).
Als Beleidsmedewerker OO&V bent u dé 
schakel tussen het strategisch, tactisch en 
uitvoerend beleid op het gebied van integra-
le veiligheid. Vanuit uw rol bent u het vas-
te aanspreekpunt en adviseur van de burge-
meester en het college en legt u waar nodig 
verbinding met andere beleidsterreinen. 
Lees de hele vacature op www.waterland.nl/
vacatures. 


