
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

26-12  Tweede Kerstdag – gemeentehuis 
 gesloten
27-12 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
12-01 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 50 - 15 DECEMBER 2022

 WERKEN AAN DE WEG

MONNICKENDAM 

Volgende week worden er van maandag 
19 tot donderdag 22 december werkzaamheden 
uitgevoerd op de Haringburgwal. Door deze 
werkzaamheden is de doorgaande route 
gestremd, een omleidingsroute wordt ingesteld.

Bart van Leeuwen maakte deze foto dins-

dagochtend bij de Volgermeerpolder op 

zijn fietstocht naar werk. Waarschijnlijk een 

gevoelstemperatuur van  -10 ˚C, maar het 

uitzicht is prachtig.  

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

College van Waterland presenteert sluitende 
begroting 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in geslaagd 
om voor 2023 een sluitende begroting aan de gemeenteraad te presenteren. Het is één van 
de doelstellingen van het coalitieakkoord om een solide financieel beleid te voeren, dit is 
ondanks de lastige omstandigheden nu gelukt. Om deze sluitende begroting te realiseren, 
worden de lokale belastingen slechts met 2,9% verhoogd. Een percentage dat ruim onder 
het huidige landelijke inflatiepercentage ligt. 

In de infographic ‘Begroting in één oogopslag’ worden alle cijfers van de begroting 2023 
in een handig overzicht gepresenteerd. Hier leest u ook een korte toelichting van Wethou-
der Financiën Roland Wolters. De begrotingswijziging zoals hieronder vermeld is daar niet 
in verwerkt. U vindt deze infographic op pagina 8 van deze uitgave van Ons Streekblad. 

Begrotingswijziging 
Inmiddels is een begrotingswijziging vastgesteld vanwege de recent bekend gemaakte 
tegenvallende cijfers van het sociaal domein en de energietoeslag. Hieruit blijkt dat het 
lastig blijft om de kosten voor het sociaal domein te begroten. Ondanks deze negatieve 
effecten is de begroting na verwerking van deze begrotingswijziging meerjarig sluitend. 
Het lagere begrotingssaldo in 2026 wordt veroorzaakt door de onduidelijkheid omtrent de 
uitkering in het gemeentefonds voor dat jaar. Er wordt op dit moment door het Rijk en de 
gemeenten gesproken over het dichten van deze dip.

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
• Kerkstraat 51, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen 
• Ter hoogte van Bernhardlaan 30, omgevings-
 vergunning, voor het realiseren van een 
 tijdelijke in-/uitrit
• Naast Cornelis Dirkszoonlaan 344, omgevings-
 vergunning, voor het tijdelijk realiseren van 52 
 woonunits voor de huisvesting van Oekraïense 
 vluchtelingen 
• Wendelmoet Claesdochterlaan 28, omgevings-
 vergunning, voor het realiseren van een dak-
 kapel in het voorgevel dakvlak
• Zonnepad 5, omgevingsvergunning, voor het 

 slopen van het dak en gedeelte van de rechter-
 zijmuur van het woonhuis
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 10, omgevingsver-
 gunning voor het plaatsen van zonnepanelen op 
 een botenhuis
Katwoude
• Achterdichting 1, omgevingsvergunning, voor 
 het aanleggen van een persleiding
Broek in Waterland
• Roomeinde 21, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen 

VERLEEND: 
Monnickendam
• Graaf Willemlaan 57, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een dakkapel in het voordak-
 vlak
• Julianalaan 9, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voorgevel 
 dakvlak en wijzigen van de voorgevel
• Havenstraat 22, omgevingsvergunning, voor het 
 verhogen van een loods

PUBLICATIE UITSCHRIJVING:
• Uitschrijven BRP L. Halenok
• Uitschrijven BRP M. Halenok

REGELGEVING: 
• Beleidsregels parkeervergunningen gemeente 
 Waterland 2022

VERKEERSBESLUIT
• Cornelis Dirkszoonlaan 150, toewijzing gehandi-
 captenparkeerplaats aan de voorzijde van de 
 woning

VERKEERSMAATREGELEN
Monnickendam
• Haringburgwal, verkeersmaatregelen met 
 betrekking tot kabelwerkzaamheden

VOORLICHTING
Monnickendam
• Nieuwpoortslaan 49, Grondexploitatie voor de 
 ontwikkeling van woningbouw

GEMEENTE WATERLAND ONDERTEKENT 
CONVENANT OM ONRECHTMATIGE 
BEWONING TEGEN TE GAAN

Vorige week heeft wethouder Wonen Ton van 
Nieuwkerk het convenant onrechtmatige bewo-
ning en fraude ondertekend. Dit convenant is 
gesloten met Wooncompagnie, Intermaris en 
Woonzorg Nederland. Het doel hiervan is om 
onrechtmatige bewoning tegen te gaan. Zodat 
onrechtmatig bewoonde woningen vrijkomen 
ten behoeve van woningzoekenden, wat bij-
draagt aan een eerlijke verdeling van sociale 
huurwoningen.  Meer weten over dit convenant 
en hoe we dit willen gaan doen? Kijk op 
waterland.nl/nieuws voor meer informatie.

HET COLLEGE VAN B&W VAN GEMEENTE 
WATERLAND REAGEERT GESCHOKT OP 
VERNIELING REGENBOOGVLAG EN 
VERGOEDT EEN NIEUWE VLAG  
Afgelopen weekend is de regenboogvlag die 
aan de Grote Kerk van Monnickendam hing 
gestolen en verbrand. De vlag hing aan de toren 
ter ere van het Love Love concert. Het concert 
werd georganiseerd door de protestantse ge-
meente Monnickendam om de veelkleurigheid 
van de liefde te vieren en dominee Noordijk een 
hart onder de riem te steken. Het college van 
Waterland keurt deze vernieling ten zeerste af 
en biedt de protestantse gemeente een nieuwe 
regenboogvlag aan.
Het college van gemeente Waterland vindt het 
belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf moet 
kunnen zijn. Juist omdat de vlag staat voor deze 
waarden, zijn we geschokt door de vernieling. 
Om dit kracht bij te zetten, zullen wij voor een 
nieuwe regenboogvlag zorgen. Ook wordt de 
regenboogvlag deze week elke dag gehesen bij 
het gemeentehuis. 

Burgemeester Marian van der Weele: “Dit 
vandalisme hoort niet thuis in onze gemeente. 
Wij tolereren niet dat door deze vernieling ook 
maar één inwoner zich afvraagt of hij of zij zich 
wel thuis mag voelen in onze gemeente. Ik was 
zelf aanwezig op het concert zondagavond. 
Daar heb ik de dominee en de organisatoren 
van het concert mijn steun betuigd in hun 
streven naar een samenleving waarin iedereen 
zich thuis voelt. Met het veroordelen van deze 
actie en met het aanbieden van een nieuwe 
vlag willen wij onderstrepen dat deze actie 
ontoelaatbaar is.”


