
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

11-11  Raadsvergadering
15-11  Monumenten- en 
 Welstandscommissie
16-11  Informatieavond voor toekomstige 
 gebruikers 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:
Monnickendam
• Groote Noord 14, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de 
voorgevel

• Kerkstraat 38, omgevingsvergunning, voor het 
isoleren van de dakconstructie en plaatsen van 
zonnepanelen

• Houtrib 31, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van dakkapellen

• Ledig Erf naast 2, omgevingsvergunning, voor 
het wijzigen van de gevel

• Margrietstraat 20, omgevingsvergunning, 
voor het wijzigen van de constructie i.v.m. het 
verwijderen van een dragende wand

Ilpendam
• Dorpsstraat 49, omgevingsvergunning, voor het 

 vervangen van de bestaande beschoeiing
Broek in Waterland
• Motorrijtuigstraat 15, omgevingsvergunning, 

voor het plaatsen van een schutting

VERLEEND:
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 14, 

omgevingsvergunning, voor het uitbreiden van 
de bovenverdieping

• Gouw 7, omgevingsvergunning, voor het 
verhogen van de kap van de woning en het 
vergroten van de aanbouw

Broek in Waterland
• Broekermeerdijk 31, omgevingsvergunning, voor 

het realiseren van een bijhorend bouwwerk t.b.v. 
kleinschalig toeristisch overnachten

• Dorpsstraat 20, omgevingsvergunning, voor 
het in gebruik hebben van bijgebouw voor 
kleinschalig toeristisch overnachten

Monnickendam
• Cornelis Dirkszoonlaan 260, 

omgevingsvergunning, voor het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Marken
• Akkerstraat 13 t/m 47, omgevingsvergunning, 

 voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak 
van een appartementengebouw

VERLENGING BESLISTERMIJN
Ilpendam
• Fuutstraat 23, omgevingsvergunning, voor het 

aanleggen van een inrit naar het zijerf van de 
woning

PLANNEN
Marken
• Kennisgeving voornemen tot opstellen van het 

bestemmingsplan ‘Woningbouw Sportcomplex 
Marken’

BEKENDMAKING
Monnickendam
• Bolwerk, bekendmaking voornemen verwijderen 

aanhangwagen
• Bekendmaking voornemen verwijderen 

fietswrakken
• Zonnepad, bestratingswerkzaamheden
Broek in Waterland
• Kruispunt Keerngouw/Oosteinde, stremming
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 WERKEN AAN DE WEG

• MONNICKENDAM

In de week van maandag 22 november 2021 
wordt gestart met het her-bestraten van het 
Zonnepad in Monnickendam. Tijdens de 
werkzaamheden is het Zonnepad gestremd 
voor al het verkeer. Er worden loopschotten 
neergelegd om de bereikbaarheid van de 
woningen voor voetgangers te garanderen. 
De werkzaamheden worden met borden 
aangegeven en gaan naar verwachting 2 weken 
duren.

Vanuit de file op de N247 maakte Tom 
Meintser op een zonnige ochtend deze 
mooie foto nadat de mist net wegtrok ten 
zuiden van 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

Sloop leegstaande panden op het Galgeriet

Ten behoeve van de ontwikkeling van het project Galgeriet is het noodzakelijk dat de 
leegstaande panden op het Galgeriet worden gesloopt. Op 8 november heeft 
burgemeester Van der Weele hiervoor een officiële sloophandeling verricht. 

Na sloop start bouwrijp maken van het projectgebied 
De sloop is tevens het startsein van de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de 
voorbereiding van fases 1, 2  en 3. Wanneer de sloopwerkzaamheden zijn afgerond kan 
worden gestart met het slaan van de eerste damwanden en het aanbrengen van een dik 
zandpakket om te grond te laten inklinken. Het resultaat moet een stabiel gebied worden, 
dat voldoet aan de restzettingseisen van de gemeente. 
Tijdens deze werkzaamheden moeten de bedrijven die nog aanwezig zijn in het gebied 
bereikbaar blijven en moeten de nutsvoorzieningen van deze bedrijven gewaarborgd zijn.    

VIER STOLPERSTEINE GEPLAATST IN 
WATERGANG

In Watergang zijn aan de Kanaaldijk ter hoogte 
van nummer 45-47 vier Stolpersteine, ook 
wel bekend als struikelstenen, geplaatst, ter 
nagedachtenis aan de familie Kerkmeester die 
hier ten tijde van de oorlog woonachtig waren. 

In de gemeente Waterland liggen nu in totaal 
20 struikelstenen. In 2016 werden er 
16 Stolpersteine op diverse plekken in 
Monnickendam geplaatst, ter nagedachtenis 
aan de 16 Monnickendammers die de oorlog 
niet hebben overleefd.

LOCATIE INFORMATIEAVOND GEWIJZIGD 
De locatie van de informatieavond voor 
huidige en toekomstige gebruikers van de 
nieuwe sporthal is gewijzigd. De avond vindt 
plaats in het gemeentehuis, Pierebaan 3 in 
Monnickendam op dinsdag 16 november a.s. 
om 19.00 uur (ongewijzigd). In verband met 
Covid-19 is een mondkapje verplicht. Er is geen 
check op Coronatoegangsbewijzen. 
Lees meer op www.waterland.nl/nieuws.

AFSLUITING CURSUS POLITIEF ACTIEF
Maandagavond 8 november vond de laatste 
avond plaats van de cursus ‘Politiek Actief’ in 
de raadszaal van het gemeentehuis. Afsluitend 
kregen de deelnemers hun certificaat van deel-
name uitgereikt door burgemeester Marian van 
der Weele. Lees verder op onze website.

AFSCHEID VAN GÉRARD OOSTERLAKEN
Tijdens de korpsavond van de vrijwillige brand-
weer Broek in Waterland, heeft burgemeester 
Marian van der Weele uitvoerig stilgestaan bij 
het afscheid van Gérard Oosterlaken en hem 
bedankt voor vele jaren vrijwillige inzet. Na 
ruim 40 jaar lid van de vrijwillige brandweer, 
eerst in Oudewater en later in Broek in 
Waterland heeft hij zijn functie om 
gezondheidsredenen neergelegd. 




