
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

26-05 Hemelvaartsdag, 
 gemeentehuis gesloten
30-05  Monumenten- en 
 welstandscommissie
30-05 Fractievergadering
02-06 Voorbereidende vergadering 
 
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 21 - 26 MEI 2022

 WERKEN AAN DE WEG

• IJSSELMEERWEG EN ALMERESTRAAT

Vanaf 30 mei t/m 3 juni worden 
werkzaamheden uitgevoerd op de 
IJsselmeerweg 5 t/m 9 en de Almerestraat 6 
t/m 8 op Marken. De doorgaande weg route 
gestremd. 

Casper Stoffers mailde ons deze mooie foto 
van de zonsondergang. Genomen bij Hoeve 
Meerzicht met uitzicht over De Leek. 

Wilt u 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.

Burgemeester Marian van der Weele aanwezig bij 
viering 500 jaar Waterlandse boeren in Denemarken
Burgemeester Marian van der Weele 
heeft vrijdag 20 mei de regio Amager in 
Denemarken bezocht voor de viering van 
500 jaar aanwezigheid van Waterlandse 
boeren in Denemarken en het 100 jarig 
bestaan van het Amager museum. In 
2021 en 2022 worden in Denemarken 
activiteiten georganiseerd die zowel de 
historische banden tussen Nederland en 
Denemarken onderstrepen, als de 
huidige samenwerking op landbouwge-
bied. 

Tuinders uit Waterland
In 1521 nodigde de Deense Koning 
Christiaan II tuinders uit Waterland uit 
om zich vanwege hun landbouwkundige 
kennis in Denemarken te vestigen. De 
boeren kregen grond toegewezen bij het 
dorp Dragør op het eiland Amager. Dit 
lag destijds buiten Kopenhagen en vormt 
nu deel van het zuidelijk deel van de 
Deense hoofdstad. De tuinders voorza-
gen het Deense hof en de hoofdstad van 
groente, fruit en bloemen.

Prinses Beatrix en Koningin Margrethe II 
Bij de viering waren ook Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlan-
den en Hare Majesteit Koningin Margrete 
II aanwezig. Prinses Beatrix nam in 1971 
deel aan de viering van het 450-jarig 
jubileum en Koning Wilhelmina was in 
1922 met de Deense koning aanwezig bij 
de opening van het museum. Burge-
meester van der Weele ontmoette hen 
bij het stadhuis van Dragør waar een 
toespraak werd gehouden.

Indrukwekkende dag
Burgemeester van der Weele kreeg ’s 
middags een speciale tour van de 
directeur van het Amagar Museum. In de 

avond was er een lounge concert in de 
Store Magleby Kerk. De kerk was speci-
aal geopend naar aanleiding van de 
500-jarige viering. Marian van der Weele: 
“Het was een ontzettend indrukwekken-
de dag, geweldig om te zien dat de 
Waterlanders zo’n enorme impact 
hebben gehad op het agrarische leven in 
Denemarken”.

Poppen in Markerklederdracht
Burgemeester van der Weele was niet 
met lege handen naar Denemarken 
gereisd. Speciaal voor het bezoek aan 
het museum had zij twee poppen met 
handgemaakte Markerklederdracht met 
zich meegebracht. Het kostuum dat de 
jongenspop draagt is eenzelfde soort 
kostuum dat de mannen 500 jaar gele-
den droegen in Dragør. De poppen 
werden overhandigd aan de directeur 
van het Amager museum. 

Bezoek aan Waterland
Op 26 november 2021 ontving burge-
meester van der Weele de Nederlandse 
Ambassadeur uit Denemarken en de 
Directeur van het Amager museum in 
Monnickendam. Samen bezochten zij 
het speeltorenmuseum in Monnicken-
dam en leerden zij over oorsprong van 
de eerste Waterlanders die zich in 
Denemarken settelden. 

KUNSTROUTE BROEK IN WATERLAND

De kunstroute in Broek in Waterland 
vindt op Hemelvaartsdag (26 mei) en 
de dag erna (27 mei) plaats. Bijna 40 
kunstenaars stellen hun atelier of 
huiskamer open om een kijkje te 
komen nemen. Tentoongesteld worden 
onder andere schilderijen, keramiek, 
inkttekeningen en glaskunst. In de 
Tungstenstudio, de Broekerkerk en het 
Broekerhuis worden muziek-, geluids 
en dansvoorstellingen georganiseerd. 
Meer informatie vindt u op:  
www.kunstroutewaterland.nl 

ZONNEPANELENACTIE 2022

Na twee eerdere succesvolle edities gaat 
er opnieuw een zonnepanelenactie in 
gemeente Waterland van start. Met deze 
actie krijgen woningeigenaren in Water-
land de kans om voordelig zonnepanelen 
te kopen. Goed voor het klimaat en je 
energierekening! 
Op dinsdag 24 mei om 20.00 uur vindt 

een online informatieavond plaats. Kijk 
meer informatie op www.waterland.nl/
nieuws. 

31 MEI IS WERELD NIET ROKEN DAG

Tijdens Wereld Niet Rokers Dag worden 
rokers aangemoedigd om (ten minste één 
dag) te stoppen met roken. Naast het 
motiveren van mensen om te stoppen met 
roken, is het voorkomen dat de jeugd 
begint met roken ook van groot belang. 
Rookvrije speelplekken horen hierbij en 
daarom zijn alle speelplekken in Water-
land rookvrij! Zo worden kinderen be-
schermd tegen de schadelijke gevolgen 
van (mee)roken en wordt rookvrij opgroei-
en vanzelfsprekend. Lijkt het u leuk om 
een nieuwe, rookvrije speeltuin te ontdek-
ken in Waterland? Alle speeltuintjes in 
Waterland zijn te vinden via:  
https://rookvrijegeneratie.nl/op-de-kaart

AANVRAGEN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN
Elk jaar wordt een aantal inwoners vereerd 
met een Koninklijke onderscheiding, de 
zogenaamde lintjesregen. Iemand komt 
voor een lintje in aanmerking na een 
buitengewone prestatie. Vooral als men 
als vrijwilliger langdurig een bijzondere 
bijdrage heeft geleverd aan de samenle-
ving. Dat kan zijn als iemand de afgelopen 
25 jaar tenminste 15 jaar bestuurslid of 
vrijwilliger is (geweest) voor een organisa-
tie die zich inzet op maatschappelijk, 
kerkelijk, cultureel, sportief of sociaal 
gebied. Richtlijn is wel dat men met dit 
vrijwilligerswerk minstens 8 tot 10 uur per 
week bezig is. 

Hoe vraagt u een lintje voor iemand aan?
Informatie over het aanvragen van een 
lintje vindt u op www.lintjes.nl of via onze 
website www.waterland.nl (trefwoord 
‘lintje’). Kent u iemand die in de gemeente 
Waterland woont waarvan u vindt dat hij/
zij een Koninklijke onderscheiding ver-
dient? Bent u benieuwd of uw aanvraag 
kansrijk is? Neemt u dan contact op met 
Lucie van Vliet-Berndsen van Kabinetsza-
ken via telefoonnummer (0299) 658 
694/06 15 01 19 09  of via kabinet@
waterland.nl. LET OP! Uw aanvraag voor de 
Lintjesregen 2023 moet uiterlijk 1 juli 2022 
bij de gemeente zijn ontvangen.

CAMERA FOTO VAN DE WEEK


