
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

08-12 Besluitvormende Raadsvergadering
12-12 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
13-12 Adviescommissie Bezwaarschriften 

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 49 - 8 DECEMBER 2022

Tom (@rondtom.nl) tagde ons op instagram 

in deze mooie foto van een wandel-

bruggetje. Gemaakt tijdens de Purmerland 

wandelroute van Landschap Noord Holland.  

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

Eerste paal de grond in voor appartementen-
complex op Regenbooglocatie aan de 
Bernhardlaan in Monnickendam 

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk heeft vandaag de symbolische eerste paal gesla-
gen van het project ‘de Regenboog’. Hij gaf hiermee het startsignaal voor dit project aan 
de Bernhardlaan in Monnickendam. De gemeente Waterland en ontwikkelaar DKVG B.V. 
zijn verheugd over deze mijlpaal. De realisatie van het appartementencomplex komt 
hiermee een stap dichterbij. 

Dit appartementencomplex bestaat uit 41 huurappartementen, waarvan 16 in de sociale 
en 25 in de vrije sector. De 12 sociale en 4 sociale plus huurwoningen worden door 
Wooncompagnie aangeboden. De helft van de sociale huurwoningen is bestemd voor 
jongeren (<26) en senioren (65+). Voor alle huurwoningen geldt dat inwoners uit 
Waterland voorrang krijgen. Naar verwachting zijn in 2024 alle appartementen gereed.

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Ik ben blij dat deze nieuwe partij in het project is 
gestapt en dat deze ‘lege plek’ aan de Bernhardlaan in Monnickendam na jaren van 
wederzijdse inspanningen een mooie invulling krijgt. De nieuwe appartementen, zeker 
de 16 appartementen in de sociale sector, zijn een welkome aanvulling op het 
woningaanbod”.

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

• Fuik 43, omgevingsvergunning, voor het realise-
 ren van een aanbouw aan de voorgevelzijde 
• Overleek 29, omgevingsvergunning, voor het 
 kappen van een boom en het bouwen van een 
 bijbehorend bouwwerk

• Beatrixlaan 28, omgevingsvergunning, voor het 
 verhogen van de nok en het realiseren van een 
 dakopbouw op de voor- en achtergevel
Marken

• Kerkbuurt 94 en 95, omgevingsvergunning, voor 
 het vervangen van de dakpannen inclusief 
 tengels en panlatten van het pand

VERLEEND: 

• Marken, Ilpendam, Broek in Waterland en 
 Watergang, omgevingsvergunning, voor het 
 kappen van diverse houtopstanden in de kernen
Monnickendam

• Oude Zijds Burgwal 47, omgevingsvergunning, 
 voor het wijzigen van de gevel van het bijbe-

 horend bouwwerk en het wijzigen van het 
 gebruik (garage) naar een verblijfsruimte 
Marken

• Kerkbuurt 191, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN: 

Monnickendam

• Galgeriet, omgevingsvergunning, voor het reali-
 seren van een woongebied binnen project 
 Galgriet fase 3

POSTNL PAKKETAUTOMAAT OP MARKEN Op Marken staat sinds deze week een 
PostNL pakketautomaat. Deze bevindt zich 
naast de Albert Heijn. Dit is de tweede 
pakketautomaat in gemeente Waterland. 
Begin november werd er een naast de 
DekaMarkt in Monnickendam geplaatst. Deze 
pakketautomaten kunnen een bijdrage 
leveren aan de vermindering van het aantal 
ritten van bestelbusjes. 
Wilt u uw pakketje ontvangen bij deze 
pakketautomaat? Kies dan bij het online 
bestellen voor de optie ‘ophalen bij een 
PostNL-locatie’. Als het pakket is geleverd, 
ontvangt u een code waarmee het kluisje kan 
worden geopend. Foto door Pieter Pereboom. 

VAN BEWONERSINITIATIEF TOT 
FITNESSPARK 
Wethouder Sport Roland Wolters heeft op 
dinsdag 6 december samen met initiatief-
nemer Tobias van der Vliet het nieuwe 
fitnesspark in Ilpendam officieel geopend. 
Jongerenwerker Jerome den Enting en lid van 
dorpsraad Ilpendam Jan Meijer waren hierbij 
aanwezig. 
Tobias van der Vliet, een jonge, sportieve 
inwoner van Ilpendam kwam bij de gemeente 
met dit idee om fitnesstoestellen te plaatsen 
in Ilpendam. Waar mogelijk probeert de 
gemeente goede ideeën van enthousiaste 
inwoners altijd te stimuleren. Daarom zijn wij 
samen op zoek gegaan naar een geschikte 
locatie. Naast de parkeerplaats tussen de 
voetbal- en tennisvereniging is een prachtige 
plek gevonden waar inwoners goed gebruik 
van kunnen maken. 
Na het zoeken van een geschikte locatie 
heeft de gemeente samen met Tobias en de 
jongerenwerker toestellen uitgezocht. Bij 
het kiezen van de toestellen is gekozen voor 
twee typen toestellen, zodat zowel jongeren 
als ouderen gebruik kunnen maken van deze 
toestellen. Dit past goed bij de ambitie uit het 
lokaal Sportakkoord om sport en beweging 
voor alle leeftijdsgroepen laagdrempelig te 
maken. 
Wethouder Roland Wolters: “Een ontzettend 
goed initiatief van deze enthousiaste inwoner 
van Ilpendam. Het is goed om te zien dat 
inwoners zo betrokken zijn bij de lokale buurt 
én dat het gelukt is om dit idee daadwerkelijk 
te realiseren.”

BRUG BROEK IN WATERLAND ZONDAG 
11 DECEMBER AFGESLOTEN 
Het asfalt op de brug in Broek in Waterland 
van de N247 moet worden vernieuwd. De 
werkzaamheden duren van 07.00 tot 20.00 
uur. Voor autoverkeer tussen Amsterdam en 
Monnickendam betekent dat omrijden. Het 
openbaar vervoer rijdt niet om, want er komt 
een tijdelijke halte bij de brandweer. Fietsers, 
voetgangers en de nood- en hulpdiensten 
kunnen wel over de brug.


