
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

01-12 Voorbereidende Raadsvergadering
08-12 Besluitvormende Raadsvergadering
12-12 Monumenten- en 
 Welstandscommissie

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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 WERKEN AAN DE WEG

MONNICKENDAM 

Op maandag 5 december worden er werkzaam-
heden uitgevoerd t.h.v. Havenstraat 16 t/m 19 
en Haringburgwal 1 t/m 3. De doorgaande route 
is hierdoor tussen 07.00 en 16.00 uur gestremd. 
T.h.v. Monnikevenne 25 vinden er van 08.00 tot 
16.00 uur werkzaamheden plaats. De route naar 
het achterliggende stuk van Monnikevenne is 
gestremd, behalve voor hulpdiensten. 

De koeien staan weer op stal. En het lijkt 

wel alsof ze speciaal voor de foto poseren. 

Greetje Snoek stuurde ons deze mooie foto 

uit Ilpendam. 

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

Energiecoach van gemeente 
Waterland voor duurzaam advies
Bent u van plan om uw woning te verduur-
zamen, maar weet u niet hoe u het beste 
kunt beginnen? Wellicht is de energie-
coach iets voor u. De energiecoach van 
gemeente Waterland, Jan Tessel, kan u 
adviseren over energiebesparende maatre-
gelen en een energiebewuste levensstijl. 
Ook kan hij u adviseren over de stappen 
richting aardgasvrij wonen in de toekomst. 

Energiecoach Jan Tessel komt bij u thuis 
voor een op maat gemaakt advies. Hij geeft 
aan waar voor u de grootste winst te 
behalen valt, o.a. aan de hand van een 
warmtescan-camera. Hierdoor kan hij objectief en nauwkeurig meten waar in uw huis 
maatregelen het effectiefst zijn. De winter is de ideale tijd om dit goed te meten.

Via gemeente Waterland kunt u dit advies van de energiecoach voordelig inwinnen. De 
helft van de kosten voor dit energieadvies wordt namelijk door gemeente Waterland 
betaald. Voor advies over een huis van voor de jaren 70 betaalt u 75 euro, voor een huis 
van na die tijd betaalt u 50 euro. Wilt u een afspraak maken met de energiecoach, of 
hierover extra informatie lezen? Kijk dan op:  www.waterland.nl/energiecoach.

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:
• Marken, Ilpendam, Broek in Waterland en Water-
 gang, omgevingsvergunning, voor het kappen 
 van diverse houtopstanden
Katwoude
• Hoogedijk 1D, omgevingsvergunning, voor het 
 verlengen van het gebruik van het tijdelijke 
 gebouw voor de alliantie Markermeerdijken
Monnickendam
• ‘t Prooyen 5, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een overdekt dakterras
• Julianalaan 9, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 

 dakvlak en het wijzigen van de voorgevel
• Kerkstraat 26, omgevingsvergunning, voor het 
 inpandig verbouwen, het wijzigen en het uitbrei-
 den van een aanbouw, het vervangen van een 
 bijgebouw, het vervangen van 2 dakkapellen, 
 het wijzigen van de achtergevel en het plaatsen 
 van 6 zonnepanelen bij een rijksmonument
• De Zarken 27, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
Ilpendam
• Dorpsstraat 56, omgevingsvergunning, voor het 
 samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning
Marken
• Akkerstraat 14, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen 

VERLEEND: 
Monnickendam
• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak

Ilpendam
• Nabij het Dorpshuis, kerkstraat 1, incidentele 
 standplaatsvergunning, voor het verkopen van 
 kerstbomen, koek en zopie en aanverwante 
 artikelen

VOORLICHTING:
Marken
• Nabij Wittewerf 17a, Voornemen tot het aangaan 
 van een huurovereenkomst
Broek in Waterland
• Molengouw 46, zakelijke beschrijving van de 
 anterieure overeenkomst tussen de gemeente 
 Waterland en P.I. Doornenbal en T.M. Bruggink

PUBLICATIE UITSCHRIJVING:
• Uitschrijven BRP O. Paliy

REGELGEVING:
• Beleidsregels bestuurlijke boete Wet BRP 
 gemeente Waterland

NIEUWE REGELS WONINGNET EN 
WOONMATCH
Vanaf 16 januari 2023 verandert het zoeken 
naar een sociale huurwoning via WoningNet 
Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Water-
land. Vanaf dat moment zijn er nieuwe regels 
en wordt er gewerkt met punten. In dit nieuwe 
systeem kunt u zelf punten opbouwen. En 
woningzoekenden die dringend op zoek zijn 
naar een woning, krijgen situatiepunten. 
Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat u als 
woningzoekende een betere kans krijgt om 
een woning te vinden. Hoe dit werkt, wordt 
in een filmpje helder uitgelegd. Kijk voor het 
filmpje op www.waterland.nl/nieuws.

WATERLAND IS AAN IN HET DONKER
Het wordt steeds later licht en steeds eerder 
donker. Om inwoners van Waterland bewust 
te maken van hoe belangrijk fietslicht is, 
hebben onze BOA’s afgelopen week gratis 
fietslampjes uitgedeeld aan fietsers in 
Monnickendam. Dit in het kader van de 
landelijke bewustwordingscampagne: 
AAN in het donker. 
Gaat u ook vaak op de fiets? Goed bezig! 
Vergeet uw licht niet en zet deze op tijd AAN.  
Zo bent u goed zichtbaar voor iedereen en 
voorkomt u ongelukken en boetes. 

Column burgemeester 
Hieronder leest u een deel van de column, de 
gehele column leest u op  waterland.nl/nieuws. 

Beste Waterlanders,
Het werk van het bestuur van het mooie 
Waterland is enorm veelzijdig. Tal van onder-
werpen vragen onze aandacht. Dat doen we 
met veel ambitie en inzet. 
(….) 
Ik besteed veel tijd om in de Veiligheidsregio 
hard te werken aan een toekomstbestendige 
brandweerzorg. De inzet van duikteams en 
redvoertuigen alsook de opkomsttijden in het 
stedelijk gebied staan onder druk en moeten 
beter, daar wordt hard aan gewerkt. De 
gemeenteraad is ook op bezoek geweest bij de 
korpsen van Waterland. Bij de post 
Monnickendam kreeg men uitleg over het 
mooie werk wat de vrijwillige brandweermen-
sen doen en over de samenwerking met het 
KNRM station Marken bij de inzet op het ijs.

En natuurlijk is Sinterklaas weer hartelijk 
verwelkomd in vier kernen! Wat een leuk feest 
werd het iedere keer voor de kinderen. Ik wens 
ze allemaal een hele leuke sinterklaasviering!

Hartelijke groet,
Marian van der Weele
Burgemeester

Foto: raadsleden Jans Berger en Kitty Tobias tijdens het 
bezoek aan de brandweer METEEN 

NAAR 
WATERLAND.NL/

NIEUWS? 
SCAN DE QR-CODE:


