
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

16-03 Sociaal Plein in SCC de Bolder 
16-03 Fractievergaderingen*
18-03 Landelijke Opschoondag 
20-03 Monumenten- en Welstandscommissie

*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 11 - 16 MA ART 2023

Marjanne Dekker stuurde deze mooie foto 
van haar ommetje Ilpendam aan ons op. 
Op de foto zien we onder het mooie wol-
kendek de Purmerdijk liggen   

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

Spectaculaire boomverplaatsing a.s. 17 maart

Het college wil al een langere tijd een aantrekkelijker en groener plein voor het gemeente-
huis. Tegels vervangen door groen is goed voor het klimaat en de natuur. Zo is er minder 
wateroverlast, is het koeler in de zomer en een groen plein is goed voor allerlei bloemen, 
planten en insecten. Ook komt op een bankje zitten, genieten van het plein of een trouwfoto 
maken komt nu vrijwel niet voor; dat moet veranderen! De eerste stap hiervoor wordt nu 
gezet. Binnenkort komt er een grote eikenboom op het gemeenteplein te staan. 

Nieuwbouwproject Nieuwpoortslaan
Aan de Nieuwpoortslaan 49 in Monnickendam wordt door projectontwikkelaar Ophirus 
Development B.V. een woningbouwproject ontwikkeld dat ruimte biedt aan 24 woningen. In 
het plan was helaas onvoldoende ruimte voor de mooie grote eikenboom. In plaats van de 
boom te kappen, ontstond het idee om de boom te verplaatsen naar het gemeenteplein. 
Gemeente Waterland is Ophirus Development B.V. enorm dankbaar voor het mogelijk maken 
hiervan en dat zij de helft van de kosten voor het verplaatsen van de oude eik voor hun 
rekening nemen. We zijn verheugd om deze boom een mooie nieuwe plek te kunnen geven.

Planning werkzaamheden
Op vrijdag 17 maart wordt de boom uit de grond gehaald bij de Nieuwpoortslaan en geplant 
op het gemeenteplein. Het verplaatsen van een boom van deze afmeting is echt uniek en 
spectaculair om te zien. De boom wordt voor half 10 ‘s ochtends gereed gemaakt voor 
transport bij de Nieuwpoortslaan. Tussen half 10 en half 11 wordt de boom getransporteerd 
naar het gemeentehuis. Tussen 11 en 12 wordt de boom gehesen en geplant bij het gemeen-
tehuis. Bent u in de buurt van gemeentehuis op vrijdagochtend? Loop dan vooral even langs 
om -vanaf een veilige afstand- te kijken! 

Let op: in verband met het verplaatsen van deze grote eikenboom is het parkeerterrein bij 
het gemeentehuis op donderdag 16 en vrijdag 17 maart niet bereikbaar. Houd hier rekening 
mee, ook bij het naar school brengen van de kinderen of een bezoek aan de sportschool.

 
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:
Ilpendam
•  Kievitstraat 55, omgevingsvergunning, voor het 

realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Uitdam
•  Uitdammer Dorpsstraat 9, omgevingsvergun-

ning, voor het legaliseren van bouwwerken

Marken
•  Kerkbuurt 63, omgevingsvergunning, voor het 

slopen en bouwen van een schuur

Monnickendam
•  Ter hoogte van Lijnbaan 21, omgevingsvergunning, 

voor het tijdelijk plaatsen van een projectbord
•  ‘t Spil 42, omgevingsvergunning, voor het wijzi-

gen van de winkelpui

•  Groote Noord 3, omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen

VERLEEND: 
Marken
•  de Duikjes 10, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen
•  Ter hoogte van Buurterstraat 3, omgevingsver-

gunning, voor het vervangen van de damwand

Monnickendam
•  Groote Noord 3, omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van zonnepanelen

GEMEENTE WATERLAND ORGANISEERT 
OPSCHOONACTIE VOOR ZWERFAFVAL
Op zaterdag 18 maart vindt de Landelijke 
Opschoondag plaats. Op deze dag gaan 
vrijwilligers samen de straat op om zwerfafval 
aan te pakken. Ook collega’s van de buiten-
dienst van gemeente Waterland en wethouder 
Harm Scheepstra steken die dag de handen 
uit de mouwen en maken onder andere het 
Hemmeland vrij van zwerfafval. 
Wethouder Openbare Ruimte Harm Scheep-
stra: ‘Met deze opschoonactie willen wij 
Waterlanders enthousiast maken om te 
zorgen voor een schone leefomgeving. We 
hopen inwoners te stimuleren om bijvoor-
beeld tijdens een wandeling met de hond of 
een hardlooprondje rondzwervend vuil op 
te pakken en in de prullenbak te gooien. Zo 
houden we samen Waterland schoon!’. Pak jij 
ook iets op? Kijk voor meer informatie over de 
schoonmaakactie op 
www.waterland.nl/nieuws.

OUD-BURGEMEESTER MARKEN  
OVERLEDEN 
Op 5 maart is de heer Henk Wokke overleden. 
Van 1987 tot 1990 was hij waarnemend en 
tevens laatste burgemeester van de gemeen-
te Marken. Aansluitend tot zijn pensioen in 
2000 was de heer Wokke burgemeester van 
de gemeente Wervershoof. Tijdens de komen-
de raadsvergadering zal burgemeester Marian 
van der Weele hier kort bij stil staan.

BALIES GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met het tellen van de stemmen 
door onze collega’s van Publiekszaken, zijn 
de balies van het gemeentehuis vandaag 
gesloten. U kunt wel overlijdens- en geboorte-
aangifte doen.

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN 
WATERSCHAPPEN 
Tijdens het schrijven van deze gemeentepagi-
na is het stemmen voor de Provinciale Staten 
en Waterschapsverkiezingen nog in volle 
gang. Burgemeester Van der Weele bezoekt 
vandaag alle stembureaus om de stembureau-
leden te bedanken voor hun inzet  en heeft 
zojuist haar stem uitgebracht bij De Bolder. 
Als u deze pagina leest, zijn de voorlopige 
uitslagen bekend. U leest deze op:  
www.waterland.nl/nieuws.

Column burgemeester
Burgemeester Marian van der Weele heeft 
haar maandelijkse column geschreven. Deze 
column leest u in zijn geheel op bladzijde 5 
van deze editie van Ons Streekblad.  


