
Foto gemaakt door Els Broers

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

02-02 Bezwaarschriftencommissie
07-02 Inloopspreekuur 
09-02 Fractievergaderingen

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 5 - 2 FEBRUARI 2023

Kees Blom stuurde ons deze mooie foto 
van de ‘morgenstond’ toe. De foto is in 
Monnickendam genomen: links de wonin-
gen van de Bereklauw en in de verte het 
oude gemaal.       

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

Gemeente Waterland stelt opnieuw subsidie 
beschikbaar voor verduurzamen woningen 
Gemeente Waterland stelt een ton aan 
subsidies beschikbaar voor inwoners die 
hun huis willen verduurzamen. Het 
duurzaamheidsfonds werd in 2021 voor 
het eerst opengesteld en bleek een groot 
succes. Inwoners kunnen vanaf nu weer 
subsidie aanvragen voor duurzaamheids-
maatregelen in hun woning. 

Het duurzaamheidsfonds is bedoeld om 
inwoners te ondersteunen bij het treffen 
van duurzame en energiebesparende 
maatregelen. De subsidie kan onder 
andere besteed worden aan muur-, 
gevel- en vloerisolatie, een warmtepomp 
of het vervangen van glas en kozijnen. Nieuw is de subsidie voor alle warmtepompen, 
met uitzondering van een airco, en voor zoldervloerisolatie. De regeling geldt voor zowel 
huiseigenaren als huurders van woningen. De regeling staat open tot 2025, maar hierbij 
geldt wel het principe op=op.

Wethouder Duurzaamheid Astrid van de Weijenberg: “Ik ben blij dat we het duurzaam-
heidsfonds kunnen heropenen. We zien dat veel inwoners verduurzamingsmaatregelen 
willen nemen, dat is een goede ontwikkeling die we graag ondersteunen. De maat-
regelen hebben niet alleen positieve effecten voor de inwoners zelf, zoals een minder 
hoge energierekening, maar dragen ook op lokaal niveau bij aan de energietransitie.”

Meer informatie over het duurzaamheidsfonds is te vinden op 
www.waterland.nl/duurzaamheidsfonds-waterland.  

 
USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/
beroepsmogelijkheden 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
• Brugstraat (tegenover) 6, omgevingsvergunning, 
 voor het tijdelijk gebruiken van de gronden ten 
 behoeve van een horeca terras
• Bernhardlaan 30, omgevingsvergunning, voor 
 het aanleggen van een tijdelijke in-/uitrit
• Julianalaan 11, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een erker aan de voorgevelzijde
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 12, omgevingsver-
 gunning, voor het plaatsen van een dakkapel

VERLEEND: 
Zuiderwoude
• Wagenweg ter hoogte van 1, omgevingsvergun-

 ning, voor het aanleggen van een persleiding
Monnickendam
• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 
 herbouwen van het dak van het woonhuis 
• Oude Zijds Burgwal 12, omgevingsvergunning, 
 voor het realiseren van twee dakkapellen, een 
 aanbouw en het maken van een constructieve 
 doorbraak 
• Zuideinde 18, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op de schuur achter 
 het woonhuis 
Watergang
• Kanaaldijk 85, 85A en 87, omgevingsvergun-
 ning, voor het bouwen van 3 woningen 
Ilpendam
• Hofweg 7, omgevingsvergunning, voor het reali-
 seren van een bed en breakfast in bestaande 
 ruimte

VERLENGEN BESLISTERMIJN:
Marken
• Buurterstraat 35A, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
 de woning

UITSCHRIJVEN BRP: 
• Uitschrijven uit Basisregistratie personen (BRP) 
 K. Lebedieva

OVERIG: 
• Aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag op  
 20 juli 2023 aan Fluwelen Burgwal 13 te 
 Monnickendam
• Aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag op 
 14 juli 2023 aan Boxenring 7 te Marken
• Aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag op 
 juni 2023 aan Achterdichting 3 te Katwoude
• Aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag op 
 6 mei 2023 aan Brugstraat 6 te Monnickendam
• Uitvoeringsregeling Jeugdhulp gemeente 
 Waterland 2023

REGELGEVING
•  Wijziging van de Uitvoeringsregeling duurzaam-
 heidsfonds bestaande woningen Waterland 
 2021-2025.

FEESTELIJKE HEROPENING BIBLIOTHEEK 
WATERLAND 

Wethouder Astrid van de Weijenberg heeft af-
gelopen week twee vestigingen van de Biblio-
theek Waterland heropend, in Monnickendam 
en op Marken. In Monnickendam deed zij dit 
samen met de heer Aad van Tongeren van het 
ministerie van OCW, door een heel groot en 
duur boek van de Engelse Kunstenaar David 
Hockney te ‘openen’. Op beide locaties werd 
aansluitend aan de opening een kindervoor-
stelling gespeeld: “Tijger is jarig” in Monnic-
kendam en “Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje” op Marken. Een mooi voorbeeld 
van de ambitie van Bibliotheek Waterland om 
méér te zijn dan alleen een plek waar boeken 
worden uitgeleend.

EERSTE INLOOPSPREEKUUR GEMEENTE 
WATERLAND OP DINSDAG 7 FEBRUARI
Inwoners van de gemeente Waterland kunnen 
vanaf aanstaande dinsdag, 7 februari,  iedere 
dinsdagmiddag zonder afspraak terecht bij 
één van de wethouders voor een kort gesprek. 
Bijvoorbeeld met vragen, ideeën of initiatie-
ven over allerlei onderwerpen. 
Wethouder Harm Scheepstra: “We zijn bezig 
met het verbeteren van onze dienstverlening. 
Daaronder valt ook het laagdrempeliger 
maken voor inwoners om in gesprek te gaan 
met een wethouder. Wij horen graag  van u 
persoonlijk wat er speelt. Iedereen is van 
harte welkom bij het inloopspreekuur, zonder 
afspraak.”
Praktische details
Het inloopspreekuur vindt iedere dinsdag-
middag tussen 17.00 -18.00 uur plaats in het 
gemeentehuis in Monnickendam. Aanmelden 
is niet nodig. Iedere week staat er een andere 
wethouder voor u klaar tijdens het spreekuur, 
de gesprekken kunnen gaan over alle porte-
feuilles. Op onze website staat wanneer welke 
wethouder aanwezig is. 

AFSCHEID SIMONE BOOGAARD
Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad 
afscheid genomen van raadslid van het CDA 
Simone Boogaard.  Heel veel dank voor je 
inzet voor gemeente Waterland!


