
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

24-11 Fractievergadering
28-11 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
01-12 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 46 - 17 NOVEMBER 2022

Ernst Peter (@ernst_peter_everaardt) tagde 

ons op instagram in een hele serie van Monnic-

kendamse voorgevels. Wij kozen deze mooie 

klokgevel als foto van de week!  

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

Sinterklaas en pieten feestelijk 
onthaald in gemeente Waterland 

In de haven van Monnickendam kregen Sinterklaas en de Pieten zaterdagmiddag een 
warm welkom van het Waterlandse publiek. Mevrouw Anna stond hen samen met 
burgemeester Van der Weele en een heleboel kinderen, ouders en grootouders op te 
wachten rondom de haven. Onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Olympia/ 
Con Brio, die voor de gelegenheid sinterklaasliedjes speelden, gingen Sinterklaas en de 
Pieten na aankomst richting de Grote Kerk.  

Zondag was het de beurt aan Broek in Waterland. Bij het Havenrak werden Sinterklaas 
en de Pieten door een enthousiaste menigte onthaald. Op het Kerkplein werden zij 
vervolgens door burgemeester Van der Weele en de inwoners van Broek toegezongen. 
Waarna alle kinderen samen met Sinterklaas naar de Broekerkerk gingen, om daar het 
feest voort te zetten.     
De kinderen op Marken en in Ilpendam hebben de intocht nog voor de boeg. Op zater-
dag 19 november komt Sinterklaas naar Ilpendam (15.00 uur) en Marken (16.30 uur).

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:

Monnickendam

• Rozendaal 10B, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Fuik 43, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een aanbouw aan de voorgevel-
 zijde

Marken

• Kets 3, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Nabij Zereiderpad 171, omgevingsvergunning, 
 voor het vervangen van beschoeiing

Ilpendam

• Monnickendammerrijweg 41, omgevingsver-
 gunning, voor het maken van een betonvloer en 
 fundering

GEWEIGERDE AANVRAAG:

Monnickendam

• Groote Noord 2, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen

VERLEEND:

Monnickendam

• Damsluis Monnickendam, algemeen plaatse-
 lijke verordening, voor het plaatsen van een 
 kerstboom

Markermeerdijken

• Zeedijk, aan de noordzijde van polder De Nes, 
 kadastraal bekend onder perceelnummer 285 
 en 298, sectie G, omgevingsvergunning, voor 
 het oprichten van een gemaal ten behoeve van 
 de afwatering

REMEMBRANCE SUNDAY Remembrance day is de dodenherdenkings-
dag van het Verenigd Koninkrijk en andere 
landen van het Gemenebest. Op deze dag 
worden alle gevallenen van de Eerste 
Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende 
conflicten sindsdien herdacht.  Locoburge-
meester Harm Scheepstra legde afgelopen 
zondag namens de gemeente een krans bij het 
monument aan de Zarken, waar de omgeko-
men bemanning van drie RAF-vliegtuigen die 
bij Monnickendam zijn neergestort worden 
herdacht. Meer dan 150 belangstellenden 
waren aanwezig om de herdenkingsbijeen-
komst bij te wonen.

FRITUURVET VAN DE BITTERBALLEN 
TIJDENS HET WK INLEVEREN
Het WK voetbal gaat zondag van start. Het 
volgen van deze wedstrijden gaat vaak hand 
in hand met de nodige frituursnacks. Heel 
gezellig natuurlijk! Maar het levert ook veel 
oud frituurvet op. Levert u dit op de juiste plek 
in? In Waterland is een aantal plekken waar het 
frituurvet kan worden ingeleverd. Dit kan in de 
gele containers bij: de DekaMarkt en de Albert 
Heijn in Monnickendam, Nieuwland in Broek 
in Waterland en de Kruisbaakweg op Marken. 
Ook kan het in worden geleverd bij de 
milieustraat in Purmerend. 
Frituurvet dat op deze plekken wordt ingele-
verd, kan worden gerecycled. Zo kan er bio-
diesel van worden gemaakt of groene energie 
mee opgewekt. Het recyclen van frituurvet 
zorgt er bovendien voor dat het niet in het riool 
terecht komt. Als het namelijk door het toilet 
wordt gespoeld, kan het riool en zelfs  water-
zuiveringsinstallaties verstopt raken. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 
BUURTBUS WATERLAND
Vereniging Buurtbus Waterland rijdt met 
lijndienst 419 over kleine wegen waar nog 
nooit openbaar vervoer is geweest. De route 
verbindt de kernen Ilpendam, Uitdam, Zuider-
woude, Broek in Waterland, Monnickendam 
en Overleek met elkaar. De ritten van deze 
buslijn worden gereden door een groep van 
30 enthousiaste vrijwilligers. De vereniging is 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben jij elke 
week een aantal uur beschikbaar en vind je 
het leuk om iets voor jouw medemens te 
betekenen? Meld je dan aan als vrijwilliger. 
Kijk voor aanmelden en meer informatie op: 
www.buurtbuswaterland.nl.


