
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

28-04 Raadsvergadering en 
 voorbereidende vergadering
02-05 Monumenten- en 
 Welstandscommissie Waterland 
 
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.

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
• Smidsteeg 4, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak

VERLEEND:
Monnickendam
• In verschillende kerken in de binnenstad, 
 evenementenvergunning, voor het organiseren 
 en houden van het evenement “Korendag 
 Monnickendam”
• Evenementenvergunning, voor het organiseren 
 en houden van een het evenement “Openlucht 
 kerkdienst op het Hemmeland”
• Nieuwe Zijds Burgwal 46, omgevingsvergunning, 
 voor het plaatsen van dakkapellen en 
 zonnepanelen
Broek in Waterland
• Hellingweg 17, omgevingsvergunning, voor het 
 isoleren van de entree van het woonhuis

• Noordmeerweg 3A, omgevingsvergunning, voor 
 het vervangen van de bestaande vloer

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Broek in Waterland
• Dorpsstraat 20, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een berging en het wijzigen van de 
 aanbouw aan de woning
Monnickendam
• Noordeinde 80-86, omgevingsvergunning, voor 
 het realiseren van een woongebouw t.b.v. 
 10 appartementen

REGELGEVING:
• Inkoopbeleid 2022 gemeente Waterland

 WEEK 17 - 28 APRIL 2022

Deze week een hele andere foto van de 

Gouwzee. Gemaakt door Simone Opdam 

@simoneopdam_natuurfotografie   

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

Zeven Koninklijke onderscheidingen 
in Waterland

Op de dag van de Lintjesregen, 26 april 2022, heeft burgemeester Marian van der 
Weele in een vol gemeentehuis 6 lintjes kunnen opspelden bij bevlogen vrijwilligers. 
Deze decorandi waren volkomen onwetend naar het gemeentehuis gelokt. Alle 
vrijwilligers hebben zich gedurende vele jaren, door weer en wind onbaatzuchtig 
ingezet voor de samenleving. Door hen is het mede mogelijk dat o.a. verenigingen en 
dorpshuizen kunnen bestaan. Mevrouw Anja Walter-Spil kon niet aanwezig zijn op de 
feestelijke ochtend, maar werd op haar vakantieadres door de burgemeester gebeld. Zij 
zal op een later moment haar onderscheiding alsnog persoonlijk in ontvangst nemen.

Onderstaande inwoners ontvingen de volgende onderscheidingen:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.H. (Henri) Willig uit Katwoude
De heer D.J. (Dirk Jan) van Geemen uit Monnickendam

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. (Jan)  Schouten uit Marken 
De heer E. (Egbert) Commandeur uit Marken
Mevrouw A. (Anja) Walter-Spil uit Ilpendam
De heer D. (Dirk) van Altena uit Marken
Mevrouw A.A. (Agnes) Boes-Kouwenoord uit Marken

BURGEMEESTER BIJ KONINGSSPELEN
Afgelopen vrijdag was burgemeester Marian 
van der Weele aanwezig bij de Koningsspelen 
voor de leerlingen van de basisscholen in 
Ilpendam. Zij was niet alleen aanwezig, 
maar deed ook fanatiek mee! Het was een 
ontzettend leuke en goed georganiseerde dag. 
Met dank aan de gymdocenten Anja Walter - 
die deze week een lintje heeft ontvangen! - en 
Jessica Helling én alle sportieve ouders die 
meehielpen. 

Van links naar rechts: de heer. E. Commandeur, de heer J.H. Willig, de heer D. van Altena, burgemeester Van der Weele, 
mevrouw A.A. Boes-Kouwenoord, de heer D.J. van Geemen en de heer J. Schouten.

TERREIN HANDBALVERENIGING 
MONNICKENDAM ALS LOCATIE VOOR 
OPVANGPLEKKEN OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Gemeente Waterland gaat, in samenwerking 
met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 
het handbalterrein van Handbalvereniging 
Monnickendam de komende tijd in gereed-
heid brengen voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. De handbalvereniging heeft 
deze locatie aan de gemeente aangeboden. 
We onderzoeken hoe er woonunits geplaatst 
kunnen worden, waar we in totaal zo’n 
150 vluchtelingen onderdak kunnen bieden. 
De woonunits worden naar verwachting na 
de zomer geplaatst. Omwonenden zijn per 
brief geïnformeerd en uitgenodigd voor  een 
bewonersbijeenkomst. die op korte termijn 
plaatsvindt. 

EXTRA ENERGIETOESLAG VOOR 
LAGE INKOMENS
Huishoudens met een laag inkomen krijgen 
in 2022 een extra tegemoetkoming van €800 
voor de stijgende energiekosten. Inwoners met 
een bijstandsuitkering hoeven niets te doen 
en krijgen dit bedrag vanzelf gestort, andere 
inwoners die in aanmerking kunnen komen, 
kunnen de energietoeslag aanvragen bij de 
gemeente. Kijk voor meer informatie op 
www.waterland.nl/energietoeslag.

SPREEKUUR VOOR ALLE VLUCHTELINGEN 
UIT OEKRAÏNE
Vanaf deze week is er elke donderdagochtend 
een spreekuur voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne. In het gemeentehuis is 
Vluchtelingenwerk Nederland tussen 09.15 en 
12.00 uur aanwezig om alle vragen van 
Oekraïners (in het Oekraïens) te beantwoorden. 
Meer informatie vindt u - ook in het Oekraïens - 
op de website www.waterland.nl/nieuws. 

GRATIS SPORTHULPMIDDELEN VOOR 
SPORTERS MET EEN HANDICAP
Sinds maart is het voor de inwoners van 
Zaanstreek-Waterland mogelijk om gebruik 
te maken van de Uniek Sporten Uitleen. Deze 
uitleen biedt (startende) sporters met een 
handicap de mogelijkheid een sporthulpmid-
del te lenen en op deze manier te ontdekken 
welke sport bij hen past. Team Sportservice 
is deze samenwerking namens de gemeenten 
aangegaan met Uniek Sporten. Kijk voor meer 
informatie op www.waterland.nl/nieuws.


