
 WERKEN AAN DE WEG

• ZUIDERWOUDE
Op woensdag 8 maart worden er 
werkzaamheden uitgevoerd door BAM infra 
Telecom B.V. aan Ziggo kabels ter hoogte van 
Gouw 1 in Zuiderwoude. De werkzaamheden 
vinden plaats tussen 08.00 en 16.00 uur. De 
doorgaande route over de Gouw is gestremd, 
een omleidingsroute wordt ingesteld. 

�        KOM WERKEN BĲ  
 GEMEENTE WATERLAND
Wilt u werken bij gemeente Waterland? 
Wij hebben verschillende vacatures 
openstaan, waaronder:
- HR Assistent
- HR Adviseur
- Chau� eur
Bent u geïnteresseerd in een van deze 
vacatures? Kijk dan op waterland.nl/
vacatures voor meer informatie.

G E M E E N T E N I E U W S

�         CONTACT EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Gemeentehuis 
Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Telefoon: (0299) 658 585
E-mail: gemeente@waterland.nl
Website: www.waterland.nl

�               �         �              /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!

�            AGENDA

06-03 Monumenten- en 
 Welstandscommissie
07-03 Inloopspreekuur wethouder

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 griffi  e@waterland.nl. 
Raadsvergaderingen zijn ook te volgen 
via Omroep Pim of via https://waterland.
bestuurlĳ keinformatie.nl.

 WEEK 9 - 2 MA ART 2023

Mieke Veer (@wandeljefi t) liep van Broek 
in Waterland naar Marken. In Zuiderwoude 
maakte ze deze mooie foto van de kerk.    

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.

�      FOTO VAN DE WEEK

Gemeente Waterland doneert 1 euro per inwoner 
aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoff ers van 
de aardbeving in Turkĳ e en Syrië

De fracties van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 dienden een motie in waarin zĳ  vroegen 
1 euro per inwoner beschikbaar te stellen voor hulp aan de slachtoff ers van de 
aardbeving via de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (Giro555). Deze motie 
werd aangenomen. 

Gemeente Waterland lee�  mee met allen die geraakt zijn door de verwoestende aardbe-
ving en wil hulporganisaties die actief zijn in het getro� en gebied graag ondersteunen.

�    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.offi  cielebekendmakingen.nl en
www.waterland.nl/bekendmakingen. In het 
gemeentehuis liggen alle besluiten ter inzage.

AANVRAAG:
Watergang
• Stiereveld 3, omgevingsvergunning, voor het aan-
 leggen van een ligplaats, steiger en botenhuis
Monnickendam
• Drevel 38, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van een aanbouw
• Rozendaal 8 A, omgevingsvergunning, voor het 
 verbouwen van een woonhuis
Ilpendam
• Kemphaan 2, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van drie warmtepompen
Purmer
• Oosterweg M 34, omgevingsvergunning, voor het 
 verbouwen en uitbreiden van het woonhuis
Marken
• Buurterstraat 10, omgevingsvergunning, voor het 

 plaatsen van zonnepanelen
Broek in Waterland
• Wagengouw 62, omgevingsvergunning, voor het 
 vergroten van de woning middels een tweelaagse 
 uitbreiding aan de achterzijde en een zijuitbouw
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 10, omgevingsvergun-
 ning, voor het bouwen van overkapping met daar
 op zonnepanelen

RECTIFICATIE:
Marken
• Wittewerf 18, omgevingsvergunning, voor het 
 wijzigen van de voor-en zijgevel

ONTWERPBESLUIT:
Monnickendam
• Brugstraat 6, terrasvergunning, voor een tijdelijk 
 (zomer) terras (periode 1 maart- 1 november) voor 
 een termijn van maximaal twee jaar

VERLEEND: 
Monnickendam
• Middendam 8-10, terrasvergunning, voor een 
 terras aan de voorzijde van het pand en een 

 terras aan de zijde van ’t Zand voor de periode 
 1 maart – 1 november 2023-2027
• Pierebaan, Standplaatsvergunning, ten behoeve 
 van een bevolkingsonderzoek

VERLENGEN BESLISTERMĲ N:
Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 41, omgevingsvergun-
 ning, voor het legaliseren van de gerealiseerde 
 betonvloer inclusief fundering

VOORLICHTING:
Monnickendam
• Haringklok, Anterieure overeenkomst over de 
 grondexploitatie en planschade is gesloten voor 
 de ontwikkeling
Zuiderwoude
• Gouw 1, Verkeersmaatregelen met betrekking tot 
 kabelwerkzaamheden op 8 Maart

REGELGEVING: 
• Beleidsregels bijtincidenten honden

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN 
WATERSCHAPPEN

Op 15 maart zijn er weer verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en Waterschappen: 
hét moment om uw stem te laten horen en te 
bepalen wie de komende vier jaar de 
beslissingen gaan nemen in Noord-Holland. 
Het stemmen vindt, in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, op één dag plaats: 15 maart. 
Er zijn dit jaar 13 stembureaus in gemeente 
Waterland. U kunt zelf kiezen bij welk 
stembureau u gaat stemmen.

Broek in Waterland: Gymzaal de Havenrak-
kers en Wijksteunpunt DRAAI33
Ilpendam: Dorpshuis Ilpendam
Katwoude: Gemeentewerf Katwoude
Marken: Dorpshuis Het Trefpunt
Monnickendam: Gebouw Samuel, Basis-
school de Fuut, Gemeentehuis, De Bolder, 
Bibliotheek Waterland en de Opstandingskerk
Watergang: Dorpshuis De Nieuwe Boet
Zuiderwoude: Dorpshuis Zuiderwoude

DUURZAAMHEIDSFONDS GESLOTEN NA 
MEER DAN 150 AANVRAGEN IN EEN MAAND  
Het duurzaamheidsfonds is een groot succes. 
Meer dan 150 inwoners van Waterland hebben 
in de afgelopen maand subsidie aangevraagd 
voor duurzame en energiebesparende 
maatregelen. Het duurzaamheidsfonds werd 
een maand geleden op 2 februari openge-
steld. Nog niet alle 162 aanvragen zijn beoor-
deeld. Daarom kunnen wij niet met zekerheid 
vaststellen of er nog budget van de 100.000 
euro over is voor nieuwe aanvragen. Om 
teleurstelling bij inwoners te voorkomen, 
wordt het duurzaamheidsfonds daarom 
(tijdelijk) gesloten. Mocht blijken dat er nog 
budget beschikbaar is, wordt het weer open-
gesteld. 

BALIES GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 
15 EN 16 MAART
In verband met de verkiezingen zijn de balies 
van het gemeentehuis op woensdag 15 en 
donderdag 16 maart gesloten. Op 16 maart 
zijn de balies alleen geopend voor 
overlijdens- en geboorteaangi� e.   


