
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 51 - 22 DECEMBER 2022

Ko de Koning stuurde deze lieve foto van 

zijn kleindochter op. Voorzichtige stapjes 

op een licht glibberend pad in Broek in 

Waterland. 

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

Alle inwoners van Waterland zijn 
uitgenodigd voor nieuwjaarsbijeenkomst 
in de Grote Kerk van Monnickendam

We willen het nieuwe jaar graag samen met u inluiden. Om elkaar te ontmoeten, onze 
goede voornemens te delen en te proosten op een gezond en bloeiend jaar voor Water-
land. Na twee jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst te hebben georganiseerd, pakken we 
het dit jaar groots aan. We hebben voor deze bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst de 
Grote Kerk in Monnickendam als locatie uitgekozen, zodat we genoeg ruimte hebben om 
iedereen te ontvangen. 

De nieuwjaarsbijeenkomst begint om 19.30 uur met ontvangst door het gemeente-
bestuur. Het programma bestaat uit een nieuwjaarstoespraak van burgemeester 
Marian van der Weele, de bekendmaking van de drie wensen uit de wensbomen, 
Waterlanders die hun bijzondere verhaal vertellen en een muzikaal intermezzo. Vanaf 
21.10 tot 22.30 uur is er tijd voor een informeel samenzijn. 

Aanmelden is niet nodig, voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Wij hopen u te 
ontmoeten op 9 januari in de Grote Kerk van Monnickendam.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN 
De bekendmakingen staan hier in verkorte vorm. 
De volledige teksten, verzenddatum, bezwaar/beroepsmo-
gelijkheden en bezwaar/beroepstermijnen vind je op www.
officielebekendmakingen.nl en 
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Broek in Waterland
•  Veenderijgouw 52, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een dakkapel in authentieke Broek in 
 Waterlandse stijl
• Keerngouw, Algemene Plaatselijke Verordening, voor het 
 organiseren van een kerstboomverbranding op zaterdag 
 7 januari van 19.00 – 22.30
Ilpendam
• Hofweg 7, omgevingsvergunning, voor het realiseren van 
 een bed en breakfast in bestaande ruimte
GEWEIGERDE AANVRAAG:
Marken
• Kerkbuurt 152, omgevingsvergunning, voor het aanleggen 
 van zonnepanelen/zonnedakpannen
VERLEEND: 
Monnickendam
• Wendelmoet Claesdochterlaan 28, omgevingsvergun-

 ning, voor het realiseren van een dakkapel in het 
 voorgevel dakvlak
• De Zarken 27, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 
 van zonnepanelen
• Rozendaal 10 B, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen
• Noordeinde 18, omgevingsvergunning, voor het 
 renoveren, vernieuwen en verduurzamen van een 
 rijksmonument
Marken
• Akkerstraat 14, omgevingsvergunning, voor het plaatsen 
 van zonnepanelen
Ilpendam
• Hofweg 1, omgevingsvergunning, voor het gebruik van 
 gronden voor het organiseren van bruiloften voor een 
 periode van 10 jaar
Katwoude
• Wagenweg 1, omgevingsvergunning, voor het aan
 brengen van een grondkering
REGELGEVING: 
• Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Waterland 
 2021
• Wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving 
 Waterland 2021
• Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 Gemeente Waterland 2023

• Verordening reinigingsheffing gemeente Waterland 2023
• Verordening onroerende zaakbelasting gemeente 
 Waterland 2023
• Verordening parkeerbelasting gemeente Waterland 2023
• Verordening forensenbelasting gemeente Waterland 
 2023
• Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Waterland 
 2023
• Verordening Precariobelasting gemeente Waterland 2023
• Verordening markt- en standplaatsgelden gemeente 
 Waterland 2023
• Verordening op de heffing en invordering van leges 
 gemeente Waterland 2023
• Verordening haven-, kade- en liggelden gemeente 
 Waterland 2023
• Verordening watertoeristenbelasting gemeente 
 Waterland 2023
• Verordening toeristenbelasting gemeente Waterland 
 2023
• Verordening hondenbelasting gemeente Waterland 2023
• Verordening rioolheffing gemeente Waterland 2023
• Verordening afvalstoffenheffing gemeente Waterland 
 2023
• Verordening belastingen op roerende woon- en 
 bedrijfsruimten gemeente Waterland 2023
• Algemene plaatselijke verordening Waterland 2021

WENSBOOMACTIE IN WATERLAND
In Waterland is dit jaar een heuse wens-
boom-actie opgezet. Wij hebben speciale 
‘wensboomkaarten’ afgegeven bij alle 
dorpshuizen. Op deze wensboomkaarten 
kun je een wens invullen voor iemand die 
het verdient om in het zonnetje gezet te 
worden. Door deze wensen in de kerstbomen 
te hangen, komen deze vol te hangen met 
positiviteit en lieve wensen voor inwoners 
van Waterland. Om dit extra te stimuleren 
zal gemeente Waterland drie van de wensen 
vervullen! Meer informatie leest u op: 
www.waterland.nl/nieuws. 

ECHTPAAR 65 JAAR GETROUWD 
De heer N. van der Maas en mevrouw G. van 
der Maas-Louw uit Watergang waren op 12 
december 65 jaar getrouwd. Gefeliciteerd met 
dit briljanten huwelijksjubileum!

Beste Waterlanders,
Zo tegen de kerstdagen kijken we terug op 
het afgelopen jaar. Een jaar waar we met 
elkaar weer volop konden deelnemen aan 
al die activiteiten die in onze gemeenschap-
pen georganiseerd worden. Voor mij als uw 
burgemeester het jaar waarin ik de mensen 
in onze mooie gemeente kon leren kennen en 
werkelijk kon deelnemen aan festiviteiten en 
bijeenkomsten. Me realiserend hoezeer ik dat 
gemist had in de Corona periode. Dat zal voor 
u ook gelden. We kunnen elkaar weer opzoe-
ken, mooie en droevige momenten delen met 
anderen bleek zo waardevol.
Het was ook een jaar met een nieuwe ge-
meenteraad en een nieuw college. Ik ben erg 
trots hoe we ons, met u, barmhartig hebben 
getoond bij het opnemen van Oekraïners die 
moesten vluchten voor de oorlog in hun land. 
Waterlanders hebben een groot hart.
We hebben de energietoeslag ruimhartig ge-
maakt en doen veel om betaalbare en duur-
zame woningen in onze gemeente te bouwen. 
Een kleine gemeente kan daadwerkelijk groot 
zijn in het toepassen van maatregelen die 
verschil maken in het leven van mensen.

Ik hoop u te zien op de nieuwjaarsreceptie op 
9 januari in de Grote Kerk in Monnickendam, 
waar we vol goede moed, met mooie verhalen 
van Waterlanders, het nieuwe jaar kunnen 
inluiden. Voor u allen goede feestdagen 
gewenst!

Hartelijke groet,

Marian van der 
Weele
Burgemeester


