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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.
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Benjamin Faasse mailde ons deze foto met 

prachtige kleuren tijdens de zonsonder-

gang over De Leek. 

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

Werkbezoek college bij Alliantie 
Markermeerdijken

Dinsdag is het college van B&W op bezoek geweest bij de Alliantie Markermeerdijken in 
Katwoude. Onze burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris werden hier door 
Reijer Baas (Alliantiemanager) geïnformeerd over de versterking van de Markermeerdij-
ken. Zowel over het gehele traject van Hoorn tot aan Durgerdam, als over de nieuwste 
oplossingen en innovaties en natuurlijk over de dijkversterkingen in onze gemeente. 

In Waterland wordt er door de Alliantie op verschillende plekken gewerkt. In de polder 
van Katwoude is de voorbereidende onderzoeks- en ontwerpfase bijna afgerond, daar 
wordt in 2023 gestart met het versterken van de dijk. En in en rondom Uitdam is de 
Alliantie al enige tijd bezig met het versterken van de dijk. Momenteel toetst het HHNK 
of het dijkdeel tussen Hemmeland en de Nes voldoet aan de landelijke waterveilig-
heidsnorm. Indien nodig wordt ook hier de dijk versterkt. 
Na de informatiebijeenkomst in Katwoude vertrok het college naar Uitdam. Met veilig-
heidsschoenen aan en een helm op kregen de collegeleden op de kruin van de dijk een 
verdere toelichting van de Alliantie op de dijkversterkingswerkzaamheden. Hier werd 
ook de proef voor de vergroening van de nieuwe dijk bekeken. De Alliantie probeert met 
deze proef in beeld te krijgen hoe de dijk na oplevering weer begroeid raakt, zodat de 
dijk weer zo veel en zo snel als mogelijk het gebruikelijke groene uiterlijk krijgt. 

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:
Broek in Waterland
• Zuideinde 8A, omgevingsvergunning, voor het  
 vervangen van het raam
Marken
• Buurterstraat 35A, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van zonnepanelen op het dak van  
 de woning
Monnickendam
• Graaf Willemlaan 57, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van een dakkapel in het  
 voordakvlak

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 54, omgevings- 
 vergunning, voor het realiseren van een kas
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het  
 aanbrengen van een grondkering

VERLEEND: 
Marken
• Thamiswerfstraat 11, omgevingsvergunning, voor  
 het vervangen en vergroten van een dakkapel
• De Pieterlanden 6, omgevingsvergunning, voor  
 het plaatsen van zonnepanelen
Monnickendam
• Nieuwe Zijds Burgwal 8, omgevingsvergunning,  
 voor het plaatsen van zonnepanelen

GEWEIGERD:
Monnickendam
• Karn 97, omgevingsvergunning, voor het reali- 

 seren van een bijbehorend bouwwerk aan de  
 woning

VERLENGING BESLISTERMIJN
Watergang
• Kanaaldijk 85, omgevingsvergunning, voor het  
 bouwen van 3 woningen

VERKEER:
Monnickendam
• Ter hoogte van Monnikevenne 25, verkeersmaat- 
 regelen, voor noodzakelijke werkzaamheden  
 aan de KNP-kabels
• Ter hoogte van Marijkestraat huisnummer 1 tot  
 5, verkeersmaatregelen, voor het herbestraten  
 van de rijbaan

REGELGEVING:
• Aanwijzing invorderingsambtenaar 

TIJDELIJK STUTTEN VAN KADEMUUR 
ZEREIDERPAD / KERKBUURT
Tijdens een controle van de kademuur aan 
het Zereiderpad/Kerkbuurt  op Marken is 
gebleken dat de conditie van de muur ver-
slechterd is en tijdelijk moet worden gestut. 
De kademuur is en blijft op deze manier veilig 
voor alle weggebruikers. Hierna worden de 
werkzaamheden aan de kademuur verder 
uitgevoerd. 

INLOOPAVOND OVER RESULTATEN 
STUDIE (ONDER)DOORGANG 
BROEK IN WATERLAND
Volgende week is de laatste inloopavond over 
de studie (onder)doorgang Broek in Water-
land. Provincie Noord-Holland presenteert 
hier in samenwerking met Dorpsraad Broek in 
Waterland en adviesbureau Arcadis de resul-
taten van het onderzoek. Van de vier onder-
zochte varianten is het volgende in te zien: 
- de ontwerpen in detail
- 3D visualisaties
- onderzoeken
- gevolgen van de bouw
- maatschappelijke kosten-baten analyse.
Tijdens de avond kunt u 1-op-1 in gesprek 
gaan met deskundigen en bestuurders. De 
inbreng tijdens deze inloopavond wordt bij de 
afronding van de studie meegenomen. 
De inloopavond vindt plaats op woensdag-
avond 30 november in het Van der Valk Hotel 
Volendam te Katwoude. U kunt  tussen 18.00 
en 21.30 uur binnenlopen. Meer informatie op 
waterland.nl/nieuws (zie de QR-code). 

NEDERLANDSE TAALLES VOOR 
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Vanaf deze week kunnen alle Oekraïense 
vluchtelingen in Waterland gratis Nederlandse 
taalles volgen. De taallessen worden op twee 
niveaus aangeboden: voor beginners en ge-
vorderden. De lessen vinden in het Lake Land 
Hotel plaats, op meerdere momenten in de 
week, zowel overdag als ’s avonds. Het rooster 
vindt u op www.waterland.nl/nieuws.

VEERPONT ’T SCHOUW LANGER UIT 
DE VAART
De keuring van de pont ’t Schouw duurt 
langer dan voorzien. Daarom vaart voorlopig 
het tijdelijke pontje, dat alleen voor fietsers 
en voetgangers te gebruiken is. Wanneer de 
reguliere pont, die ook auto- en landbouwver-
keer kan vervoeren, weer kan worden ingezet 
is helaas nog niet duidelijk. Verwacht wordt 
dat dit nog enkele weken zal duren.

Op de foto v.l.n.r.: Rinse van den Ouweelen (omgevingsmanager Alliantie), burgemeester Van der Weele, Reijer Baas (Alli-
antiemanager), wethouder Wolters, wethouder Van Nieuwkerk, gemeentesecretaris Dijk en wethouder Van de Weijenberg. 
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