
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

12-05 Voorbereidende vergadering en 
 raadsvergadering 
16-05 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
• Oude Zijds Burgwal 54, omgevingsvergunning, 
 voor het realiseren van een aanbouw aan de 
 achterzijde en verbreden van de dakkapel in het 
 achterdakvlak 
• Oude Zijds Burgwal 54 en 55, omgevingsvergun-
 ning, voor het herstellen van het voegwerk
• Kerkstraat 1, omgevingsvergunning, herstellen 
 van voegwerk
• Willem van der Voetstraat 32, omgevingsvergun-
 ning, voor het bouwen van een schuur
• Julianalaan 25, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
• Naast Haringklok 6, omgevingsvergunning, voor

  het realiseren van een bedrijfsgebouw met 
 woning 
Zuiderwoude
• Zuiderwouder Dorpsstraat 23, omgevingsvergun-
 ning, voor het gedeeltelijk slopen, vernieuwen 
 en veranderen van het bijbehorende bouwwerk
Broek in Waterland
• Roomeinde 41, omgevingsvergunning, voor het 
 uitbreiden van de woning en het realiseren van 
 een kelder

VERLEEND:
Monnickendam
• Trintel 74, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een opbouw op de garage
• Tongnaald 19, omgevingsvergunning, voor het 
 vervangen van de huidige beschoeiing en het 
 realiseren van een steiger
Broek in Waterland
• Dorpsstraat 15, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een aanbouw aan de achtergevel 
 van het woonhuis en realiseren van een 
 vrijstaand bijbehorend bouwwerk voor 

 kleinschalig toeristisch overnachten
• Cornelis Roelestraat 34, omgevingsvergunning, 
 voor het gebruiken van een vrijstaand bijbeho-
 rend bouwwerk als personal training studio 

VERLENGING BESLISTERMIJN:
Monnickendam
• Kerkstraat 57, omgevingsvergunning, voor het 
 uitbreiden van de 1e verdieping door middel van 
 een uitbouw 

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT 
BASISREGISTRATIE:
• R. Servais, 23 april 1967

VERKEER:
Monnickendam
• Middendam en Het Zand, verkeersmaatregelen 
 m.b.t. PWN werkzaamheden op 16 mei 
• Hendrikstraat 22, toewijzen gehandicapten-
 parkeerplaats voor de bewoner(s) aan de 
 voorzijde van de woning

 WEEK 18 - 5 MEI 2022

Beste vriendinnen Yfke (links) en Sanne 

(rechts) waren helemaal klaar voor Konings-

dag in hun mooie traditionele Marker kledij. 

Foto gemaakt door Mieke Veer 

(@veermm77), tevens de moeder van Yfke. 

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

Waterland herdenkt en viert vrijheid

Deze week staat in het teken van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dit jaar was het 
weer mogelijk om samen te herdenken. Herdacht werden alle burgers en militairen die 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlog of vredesoperaties, zijn 
omgekomen. Burgemeester Marian van der Weele was aanwezig in dorpshuis 
’t Trefpunt op Marken. Hier onthulde zij de plaquette met de naam Herinneringsplein 
WO II en legde zij een krans namens gemeente Waterland.

Ook in de andere kernen werd er herdacht. Wethouder Astrid van de Weijenberg was 
aanwezig bij de herdenkingsdienst in De Grote Kerk van Monnickendam. Wethouder 
Hendrik Boland was aanwezig in de Broekerkerk in Broek in Waterland. In Ilpendam was 
wethouder Ton van Nieuwkerk present. In Watergang was duo-raadslid Barend Klein 
Haneveld aanwezig bij de herdenking en raadslid Andre Schomakers was in Overleek, 
bij de herdenkingsplaats van de omgekomen piloot sgt Mavie. Ook in De Purmer werd er 
herdacht. In verschillende kernen werden ook kransen gelegd namens de gemeente.

Vandaag op 5 mei vieren we onze vrijheid. We bezinnen ons op het belang van vrijheid 
en realiseren ons dat vrijheid kwetsbaar is. Wij hangen de vlag uit om de vrijheid te 
vieren. 

HANDSHAKE KOM WERKEN BIJ GEMEENTE 
WATERLAND

Wij hebben weer een aantal vacatures open-
staan. Word jij onze nieuwe collega?
- Juridisch adviseur (grondzaken)
- Specialist Monumenten en Archeologie
- Vergunningverlener WABO
- Vergunningverlener / Beleidsadviseur APV / 
Bijzondere wetten
Meer informatie: www.waterland.nl/vacatures. 

JONGERENFESTIVAL POWERUP
Zaterdag 7 mei vindt in Haarlem het festival 
PowerUP plaats: een bijeenkomst over de 
energietransitie, windturbines, zonneweides 
en hoe gemeenten de afspraken uit het 
Nationaal Klimaatakkoord kunnen invullen. 
Dit wordt georganiseerd met als doel om 
jongeren te betrekken bij en te informeren 
over de energietransitie, zodat hun stem 
wordt gehoord door de (gemeentelijke) 
politiek. Kijk voor meer informatie op: 
www.waterland.nl/nieuws.

Burgemeester Marian van der Weele in traditionele Marker klederdracht tijdens Koninginsdag

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 
BUURTBUS WATERLAND
De Buurtbus Waterland is op zoek naar vrijwil-
ligers! De buurtbus zorgt ervoor dat ook in de 
landelijke gebieden van Waterland openbaar 
vervoer is. Ben jij elke week een aantal uur 
beschikbaar en vind je het leuk om iets voor 
jouw medemens te betekenen? Meld je aan 
als vrijwilliger! Kijk voor aanmelden en meer 
informatie op: www.buurtbuswaterland.nl.

LANDELIJKE CAMPAGNE KOELKAST 
INRUILEN  
In mei en juni loopt een landelijke campagne 
gesubsidieerd door Het Rijk. Mensen die hun 
oude koelkast of vriezer inleveren, krijgen 
van de winkel of webshop 35 euro retour 
bij aanschaf van een nieuw, energiezuinig 
exemplaar. Dit omdat er in Nederland naar 
schatting nog zo’n 3 miljoen oude koel-
vriesapparaten zijn, die sterk vervuilend zijn, 
veel energie verbruiken én heel goed kunnen 
worden gerecycled. Kijk voor meer informatie 
op www.waterland.nl/nieuws. 

WELKOM NIEUWE NEDERLANDERS
Ook afgelopen week zijn er in het gemeente-
huis weer verschillende inwoners tot 
Nederlander genaturaliseerd. Felicitaties! 


