
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

01-09 Fractievergadering
05-09   Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
08-09  Voorbereidende vergadering
15-09 Raadsvergadering 

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.

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
• Pieter Appelplein 2, omgevingsvergunning, 
 voor het realiseren van een inrit
• Gooische Kaai 11, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van zonnepanelen
• ‘t Zand 6, omgevingsvergunning, voor het 
 plaatsen van zonnepanelen

Marken
• Kerkbuurt 152, omgevingsvergunning, voor het 
 veranderen van een dakvenster

Watergang
• Kanaaldijk 58, omgevingsvergunning, voor het 
 bouwen van 3 woningen 

Broek in Waterland
• Heems Weer 21, omgevingsvergunning, voor 
 het plaatsen van een airco aan de voorgevel
Ilpendam
• Watersnip 16, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een dakopbouw

VERLEEND:
Katwoude
• Zedde 7, omgevingsvergunning, voor het 
 aanleggen van een tijdelijk baggerdepot

Monnickendam
• Rielant 47, omgevingsvergunning, voor het 
 realiseren van een bijbehorend bouwwerk
• Cornelis Dirkszoonlaan 4, omgevingsvergun-
 ning, voor het plaatsen van openslaande 
 deuren in de voorgevel

Diverse locaties binnen gemeente Waterland
• Omgevingsvergunning, voor het kappen van 
 bomen ivm ziekte/risico:
• Ilpendam, Van Oorschotplantsoen (7 stuks)
• Monnickendam, Hemmeland (10 stuks).
• Monnickendam, sportpark Markgouw (8 stuk) 
• Monnickendam, Calvercamp (1 stuk)

OVERIGE OVERHEIDSINFORMATIE:
Broek in Waterland
• Vervanging openbare verlichting langs de 
 Wagengouw in Broek in Waterland

WIJZIGINGSBESLUIT:
• Wijziging van de Mandaatregeling gemeente 
 Waterland 2021
 
REGELGEVING 
• Besluit van het college van burgemeester en 
 wethouders van Waterland houdende regels 
 omtrent het aanwijzen van medewerkers als 
 toezichthouder 

 WEEK 35 - 1 SEPTEMBER 2022

Deze week ontvingen wij een prachtige foto 

van Rita Reebaart die, tijdens haar fietstocht 

naar haar werk, even stilstond en genoot van 

het prachtige uitzicht over de Leek vanaf het 

Tesselbankje in Overleek.  

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

Dorpswinkel Ilpendam heropend

Afgelopen zaterdag is de dorpswinkel in Ilpendam op feestelijke wijze heropend.
Bij de opening waren burgemeester Marian van der Weele en wethouder Roland Wolters 
aanwezig.

De dorpswinkel in Ilpendam werd afgelopen juni door omstandigheden gesloten. De 
inwoners van Ilpendam wilden de dorpswinkel graag behouden en startten daarom een 
werkgroep genaamd: ‘Werk aan de (dorps)winkel’. Dankzij hun inzet wisten zij het pand aan 
de Dorpsstraat samen aan te kopen en een doorstart te maken. In totaal deden ze dit samen 
met zo’n 45 particulieren en lokale bedrijven. 
Marian van der Weele: “De sociaal-maatschappelijke functie van de dorpswinkel is enorm 
belangrijk voor de inwoners van Ilpendam. Het is echt uniek dat de inwoners dit samen met 
elkaar hebben bereikt.”
De dorpswinkel wordt gerund door ongeveer 5 vaste krachten en zo’n 50 vrijwilligers. 
Ook vrijwilliger of ‘Vriend van de winkel’ worden? Stuur dan een mailtje naar: 
winkel.ilpendam@gmail.com.

USER OFFICIËLE MEDEDELINGEN

IN MEMORIAM: DIEDERIK J. BOERJAN
Ons bereikte het trieste bericht dat Diederik
 J. Boerjan (67) uit Marken is overleden.
Hij was na de afgelopen gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022 benoemd tot duoraadslid 
namens de fractie D66.
Alhoewel de heer Boerjan slechts kort in 
functie is geweest, hebben wij, zijn fractie-
genoten en de (duo)raadsleden, hem leren 
kennen als een enthousiast en betrokken duo-
raadslid, die zich nog volop aan het inwerken 
was op zijn nieuwe rol.
In de eerste voorbereidende vergadering na 
het reces, op 8 september a.s., zal bij zijn 
overlijden worden stilgestaan. 

OPEN OEFENMIDDAG BIJ DE BRANDWEER 
BROEK IN WATERLAND
Op zaterdag 17 september a.s. staan de deuren 
van de brandweerkazerne in Broek in Waterland 
open voor alle Broekers van 17 jaar en ouder 
die een keer willen oefenen bij de brandweer. 
Op deze manier kunnen zij zelf ervaren of de 
vrijwillige brandweer iets voor hen is.  
Vanaf 14:30 uur staat de thee en koffie klaar. 
Daarna volgen verschillende leuke activiteiten 
die laten zien wat het brandweerwerk onder 
andere inhoudt. Rond 17:00 uur wordt de 
middag afgesloten met een drankje. Meedoen? 
Stuur voor 11 september een mail om je op te 
geven naar post-broekinwaterland@vrzw.nl. 

VERVANGING OPENBARE VERLICHTING 
LANGS DE WAGENGOUW IN BROEK IN 
WATERLAND
Vanwege noodzakelijke beheer en energiebe-
sparing, worden de komende jaren armaturen 
vervangen door LED-armaturen. In de week van 
5 september worden de masten en armaturen 
langs de Wagengouw in Broek in Waterland 
vervangen. Het betreft de stalen masten vanaf 
de Hellingbrug tot de Galggouw, exclusief de 
klassieke lantaarnpalen.

ENERGIETOESLAG VOOR LAGE INKOMENS 
VERHOOGD
Huishoudens met een laag inkomen (op of net 
boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 
een extra tegemoetkoming voor de stijgende 
energiekosten. Deze tegemoetkoming was 
€ 800,- en is nu verhoogd naar € 1300,-. 
Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven 
niets te doen. Zij zijn bekend bij de gemeente 
en krijgen het hen tegemoetkomende resteren-
de bedrag vanzelf. Andere inwoners die nog 
in aanmerking willen komen voor een tege-
moetkoming in de energeikosten, kunnen de 
energietoeslag bij ons aanvragen. Voor vragen 
rondom de energietoeslag kunt u terecht via 
ons telefoonnummer: 0299 – 658 600, deze is 
bereikbaar van: ma t/m do van: 09.00 tot 13.00 
uur en per mail: energietoeslag@waterland.nl. 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.waterland.nl/energietoeslag.

Foto: Erik Rietman


