
�        KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

We zijn op zoek naar een civieltechnisch 
medewerker. Word jij onze nieuwe collega? 

Kijk voor deze en andere vacatures op:  
www.waterland.nl/vacatures 

G E M E E N T E N I E U W S

�         CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam

Telefoon: (0299) 658 585

E-mail: gemeente@waterland.nl

Website: www.waterland.nl

�               �         �              /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!

�            AGENDA

29-11  Monumenten- en 

 Welstandscommissie

09-12  Voorbereidende raadsvergadering

13-12  Monumenten- en 

 Welstandscommissie

Raadsvergaderingen zijn openbaar. 

Vanwege de coronamaatregelen is het 

beperkt mogelijk om raadsvergaderingen 

fysiek bij te wonen (aanmelden via 

griffi  e@waterland.nl). Uiteraard is de 

raadsvergadering wel te volgen via 

www.waterland.nl en via Omroep PIM.

�    OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 

De volledige teksten, verzenddatum, 

bezwaar/beroepsmogelijkheden en 

bezwaar/beroepstermijnen vind je op

www.offi cielebekendmakingen.nl en

www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 

gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Broek in Waterland
• Hage Weer 49, omgevingsvergunning, voor het 

uitvoeren van een inpandige constructieve 

wijziging

• De Erven 2, omgevingsvergunning, voor het 

herstellen van de fundering en het aanleggen 

van een kelder onder de woning

Marken
• Buurterstraat 10, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op de aanbouw aan 

de woning

Monnickendam
• Noordeinde 40, omgevingsvergunning, voor 

het verbouwen van het pand met bijbehorend 

bouwwerk en wijzigen van een horeca 

bestemming naar een woonbestemming

• Julianalaan 19, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 

van de woning

Uitdam
• Rijperweg 8, omgevingsvergunning, voor het 

tijdelijk wijzigen van de bestemming van het 

bedrijfsgebouw van agrarisch naar wonen

Watergang
• Broekermeerdijk 16, omgevingsvergunning, 

voor het verbouwen van een bedrijfspand en 

realiseren van een bedrijfswoning

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 11, 

omgevingsvergunning, voor het vergroten van 

het hoofdgebouw

VERLEEND:
Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 4, 

omgevingsvergunning, voor het realiseren van 

een kleinschalige overnachtingsmogelijkheid in 

de woning en het bijgebouw

Monnickendam
• Kerkstraat 38, omgevingsvergunning, voor het 

 isoleren van de dakconstructie en plaatsen van 

zonnepanelen

• Noordeinde 117, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 

woning

• Margrietstraat 20, omgevingsvergunning, 

voor het wijzigen van de constructie i.v.m. het 

verwijderen van een dragende wand

Uitdam
• ten noorden van Uitdam, tussen dijkpaal 62 

en dijkpaal 66, omgevingsvergunning, voor 

het aanleggen van een nieuwe inrit naar 

vakantiepark EuroParcs en het realiseren van 

een watergang

Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 27, 

omgevingsvergunning, voor het slopen van de 

bestaande bebouwing en het realiseren van een 

nieuw woonhuis met bijbehorend bouwwerk

BEKENDMAKING
Monnickendam
• Herbestraten voetpad Pierebaan, Start 

werkzaamheden in de week van maandag 29 

november 2021

 WEEK 47 - 25 NOVEMBER 2021

Tineke Brouwer maakte vanaf het 

Hemmeland een prachtige foto van 

Katwoude en stuurde deze naar ons op. 

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.

�      FOTO VAN DE WEEK

Feestelijke viering Buurterstraat 2 
te Marken

Afgelopen maandag werd er een feestelijke toast uitgebracht om te vieren dat het 
hoogste punt van de bouw van project Buurterstraat 2 te Marken is bereikt. Wethouder 
Theo van Eijk ging langs om zijn waardering te uiten.  

Het project omvat 8 huurappartementen in het middensegment voor senioren (55+). Het 

complex is geheel aardgasvrij en er wordt evenveel energie opgewekt als verbruikt. Ook 

zijn de appartementen levensloopbestendig. Dit project is ontwikkeld door MPO BV.

Theo van Eijk over het project: “Het is van groot belang voor Marken dat we nieuwe 

woningen bouwen voor senioren. Deze groep wil graag op Marken blijven wonen en het is 

mooi dat alle appartementen aan senioren zijn toegewezen. Daarnaast bewonder ik dat 

het gelukt is om in binnenstedelijk gebied herontwikkeling mogelijk te maken met een 

betaalbare middenhuur. Dat het complex ook voldoet aan onze duurzaamheidswensen 

voor de toekomst, maakt het in zijn geheel een heel bijzonder project. Chapeau!”

INLOOPWORKSHOP WINDMOLENS 
GEMEENTE AMSTERDAM

Gemeente Amsterdam onderzoekt op welke 

plekken in de stad duurzame energie 

opgewekt kan worden. Ook inwoners van 

buurgemeentes kunnen hieraan meedoen. 

Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u op 27 no-

vember bij de OBA Waterland meedoen aan 

een inloopworkshop. Voor meer informatie, 

zie: www.waterland.nl/nieuws

DIJKVERSTERKING KATWOUDE

Het HHNK en gemeente Waterland hebben 

een conceptontwerp van de dijkversterking bij 

Katwoude gereed. Hierbij is ook gekeken naar 

de verkeersveiligheid. Op dit conceptontwerp 

ontvangen wij graag uw reactie. Dit kan zowel 

via de mail (gemeente@waterland.nl) als via 

een inloopspreekuur. Deze vindt plaats op don-

derdag 2 december van 16.00 – 18.00 uur in 

het dorpshuis van Katwoude. Het concept-

ontwerp en meer details vindt u via: 

hhnk.nl/dijkversterking-katwoude/

VACCINEREN ZONDER AFSPRAAK
Op zondag 28 november kunt u tussen 11.00 

en 16.30 uur een vaccinatie tegen Corona 

krijgen zonder afspraak. Er wordt in 

Monnickendam een pop-up priklocatie 

ingericht in verzorgingshuis Swaensborch. 

U kunt naar binnen via de ingang aan de kant 

van de Pierebaan / Jan Persijnlaan.  


